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Förord 

Den tvååriga utbildningen högskoletekniker, elkraft på Högskolan Väst avslutas med ett 

examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet har utförts hos uppdragsgivaren 

Ljusproffsen Future Group Svenska AB i Trollhättan. 

Ett stort och varmt tack till Patrik Bladh, Fredrik Bengtsson på Ljusproffsen Future Group 

Svenska AB som har hjälpt oss hela vägen med arbetet, vår handledare på Högskolan Väst, 

Lars Holmberg samt Andreas Petersson som har varit vår examinator. 

Rapporten är framtagen av Ali Chmeis och Mahmoud Halaoui som gemensamt har 

genomfört projektets omfattande delar. 

Figurer och tabeller i rapporten är skapade av författarna om inget annat anges. 

 

Trollhättan, Juni 2017 
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Modernisering av belysningsanläggning för 
kontorslokal 

Sammanfattning 

Belysning är ett stort behov i vårt dagliga liv. De senaste åren har utvecklingen inom 

belysningsområdet uppnått markanta förbättringar gällande energiförbrukningen, 

ljusstyrkan, miljöaspekten och livslängden för ljuskällor. Äldre belysningsanläggningar fasas 

ut och ersätts numera med LED-lampor. 

Examensarbetet har som grund att energieffektivisera en belysningsanläggning för en lokal 

i Göteborg med en area på ca 220kvm som består av 12 rum. Arbetet har skett hos 

uppdragsgivaren Ljusproffsen Future Group Svenska AB som har fått förfrågan av kunden att 

förnya belysningsanläggningen till LED. Bytet till LED har som mål att bidra med en 

ekonomisk besparing för kunden. 

En inventering av alla ljuskällor i lokalen har tagits fram med en beräkning på den totala 

energin som förbrukades. Därefter har en ny belysningsritning tagits fram med hjälp av 

beräkningsprogrammet för belysning DIALux evo samt den reducerade 

energiförbrukningen som kan åstadkommas. LED-belysningen täcker alla krav som är satta 

av arbetsmiljöverket gällande arbetslokaler och kontor.  

Energiförbrukningen har sänkts från att ha varit ca 2844W till 1581W. Det motsvarar en 

minskning på 44%. Den årliga energiförbrukningen uppskattas att vara 6 324MWh baserat 

på 4000 timmars belysning per år. Livslängden för LED-anläggningen är 50 000 timmar för 

de valda armaturerna jämfört med dem tidigare som är 20 000 timmar. LED-lampor 

bevisar sig att vara ett bra val för energibesparing. Det totala armatursljusflödet för hela 

lokalen har ökat med 21 000lm. 
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Modernization of lighting installation for office space 

Summary 

Lighting is a big need in our daily lives. In recent years, the field of lighting has achieved 

significant improvements in energy consumption, brightness, environmental aspects and 

the lifetime of light sources. The outdated lighting systems are phasing out and are now 

being replaced by LED lamps. 

The thesis is based on establishing a more energy efficient lighting installation for an office 

premises in Gothenburg that has an area of 220 sq.m. and consists of 12 rooms. The work 

has been carried out with the entrepreneur Ljusproffsen Future Group Svenska AB, which has 

received a request from the customer to upgrade the lighting system to LED. The 

replacement to LED aims to contribute to a financial saving for the customer. 

An inventory for all light sources in the office premises has been established with a 

calculation of the total energy consumed. After that, a new lighting layout has been 

proposed using the DIALux evo lighting calculation program and the reduced energy 

consumption that can be achieved. The LED illumination covers all the requirements of 

the Occupational Safety and Health Act regarding workplaces and offices. 

The energy consumption has been reduced from approximately 2844W to 1581W. This 

corresponds to a decrease of 44%. The annual energy consumption is estimated at 

6 324kWh based on 4000 hours of lighting each year. The life of the LED installation is 

50,000 hours for the selected luminaires compared to the previous ones which have a 

lifespan of 20,000 hours. LED lights have proved to be a good choice for saving energy. 

The total luminaire light flow for the premises has increased with 21 000lm.   
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Nomenklatur 

Vokabulär  

 
Ekonomisk livslängd = Tidigare begrepp för service life som definierar 70% av ljuset som 

fanns kvar 

 

Färgtemperatur = Beskriver karaktären på ljuset i en skala mellan varmt(gult) eller 
kallt(blått) 

 

Jämnhetsfaktor = Minsta belysningsstyrkan för omgivningsområdet genom högsta 
belysningsstyrkan i ett rum  

 

LED =  Light Emitting Diode, lysdiod 

 

Medellivslängd = Den tid efter vilken fortfarande 50% av lamporna fungerar  

 

Service Life = Den tid efter vilken ljuskällorna ger 80% av sitt ursprungliga 
ljusflöde 

  

Symboler 

 
I = Ljusstyrka, anger ljusflödet i en viss riktning, ljusets spridning från 

armaturer [cd] 

 

E = Ljusflödets, storlek på en bestämd yta. Belysningsstyrkan mäts med 
lux[lx] 

 

L = Luminans, Ett fysikaliskt mått för ljusmängden ihop med 
reflektionen som avgivs. Luminans mäts i [cd/ m2]  

 

η = Verkningsgrad/Ljusutbyte, Det är förhållandet mellan ljusflödet 
och elektriska effekten hos en lampa 

 

Φ = Ljusflöde, ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla avger [lm]
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Belysning finns i många olika varianter runt i världen, vissa belysningsarter som glödlampor 

och lysrörslampor är mindre effektiva i förhållandet till elförbrukningen. Andra typer 

såsom LED-lampor och lågenergilampor kan leverera lika mycket/eller mer ljusstyrka än 

traditionella lampor med en betydligt lägre elkonsumtion. Strävan efter effektivisering av 

belysningsanläggningar är ett betydelsefullt mål i syftet att spara på elförbrukningen vilket 

ger till följd till ekonomisk besparing [1]. 

Belysningen i Sverige står för ca 14TWh årligen enligt en bedömning från 2010. Det 

motsvarar ca 10% av den totala elanvändningen i Sverige. Förbrukning av denna 

elanvändningen kan halveras genom uppdatering av belysningsanläggningar. Sverige är 

även med i ”Belysningsutmaningen”, det är en internationell satsning som ska bidra till att 

öka effektiv belysning globalt [2]. 

Tidigare arbete har två förslag för energieffektivisering av belysningsanläggning framställts. 

Belysningsalternativen var lysrörslampor och LED-lampor med en slutsats att lysrören var 

det bättre alternativet ur en kostnadssynvinkel år 2012 [3]. I ett annat arbete som 

genomfördes år 2016, har en jämförelse för T8-lysrör och LED-lampor tagits fram för att 

undersöka den möjliga ekonomiska vinsten som kan åstadkommas. Effektförbrukningen 

sänktes med en tredjedel vilket motsvarade en årlig besparing på 43 000kr och en 

återbetalningstid på ca 8,5 år. Slutsatsen visade sig vara att LED-lamporna var det bättre 

alternativet gällande grundinvesteringen och effektförbrukningen [4]. 

Ljusproffsen Future Group Svenska AB har fått förfrågan om att förnya belysningsanläggningen 

för en arbetslokal i Göteborg. Lokalen är ca 220kvm och består av 12 rum med olika 

miljöer bland annat kontor, vilrum och konferensrum. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att energieffektivisera den befintliga belysningsanläggningen 

för en lokal i Göteborg som använder sig av traditionell teknik. Effektiviseringen sker i 

form av byte till LED-belysningen som täcker grundkravet på luminansen i rummet.   

Målet är att ta fram ett belysningsförslag för en arbetslokal i Göteborg som möter kundens 

önskemål, vilket är att förnya belysningen till LED samt bidra med en kalkyl på den möjliga 

energibesparingen som resulteras.  

1.3 Problembeskrivning och avgränsningar  

Belysningen i lokalen i Göteborg använder sig av T8-lysrör. Livslängden på armaturerna 

börja närma sig slutet och behöver därmed bytas ut eller uppgraderas. Ny belysning 

kommer att framställas i form av LED lampor som är mycket effektivare. Följande 

avgränsningar har gjorts:    
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• Effektivisering av belysningen genom LED-tekniken enbart. 

• Nödbelysning utesluts pga. speciella föreskrifter för dessa lokaler. 

• Arbetet gäller inte för belysning för lokalen utomhus 

• Miljö- och ekonomiberäkningar tas fram i enklare form.  
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2 Teori 

2.1 Allmänt 

Ljus är en optisk strålning som ger upphov till synförnimmelser. Ljuset tillhör den 

elektromagnetiska strålnings skalan som består av flertals strålningar såsom UV, Ljuset, IR, 

kosmisk och gammastrålning. Människor kan enbart se ljusstrålning med ögat [5]. I figur 

2.1 visas olika strålningar som finns. 

 

Figur 2.1 Skala för olika strålningar. 

Ljusupplevelsen för oss människor kännetecknas av sju begrepp: ljusnivå, ljusfördelning, 

skuggor, bländning, reflexer, ljusfärg och ytfärger. För att uppnå dessa är det viktigt att välja 

rätt ljuskällor för olika rumsmiljöer såsom kontor, vilrum, konferensrum m.m. [6]. 

2.1.1 Krav och lagar 

Vid ritning och projektering av ny belysningsplanering måste vissa krav uppfyllas. Kraven 

som ska uppfyllas är regler om belysning som finns i föreskriften AFS 2009:2 [7]. Nedan 

redovisas de allmänna reglerna i paragraferna 10–12 (AFS 2009:2). 

 

10 § ”Belysningen ska planeras, utföras och underhållas samt undersökas och 

bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall”  

11 § ”Belysningen ska anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och de synkrav 

som arbetsuppgifterna ställer. Belysning ska ha en för den en-skilde lämplig fördelning 

och riktning. Bländning ska undvikas så långt det är möjligt” 

12 § ”Belysningen och arbetsplatsens utformning ska vara sådana att man med 

tillfredsställande säkerhet och utan onödiga anpassningssvårigheter kan förflytta sig 

mellan eller i olika lokaler eller arbetsområden med skilda belysningsförhållanden” 

 

Vid belysningsplanering används rekommendationen Ljus & Rum som bygger på den 

europeiska standarden SS-EN 12464–1. Ljus & Rum är en utgåva från ljuskulturen med 

standardtabeller på bland annat belysningsstyrkan i olika typer av rum för att framställa en 

behaglig rumsupplevelse. Exempelvis måste kontor uppfylla grundkravet på 500 lx till 

skillnad från vilrum där kravet är endast 100 lx [5, 8]. 
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2.1.2 Belysningsriktlinjer 

Vid en belysningsplanering för arbetsbelysning inomhus finns det tre grundprinciper: 

allmänbelysning, lokaliserad allmänbelysning och allmänbelysning med separat 

platsplanering. Principerna används som underlag för att erhålla en behaglig 

rumsupplevelse som stödjer lokalens behov och krav. 

 

Allmänbelysning 

I en allmänbelysning placeras armaturerna symmetriskt över hela lokalen, se figur 2.2. 

Denna typen av belysning användas oftast i större utrymmen såsom gymhallar. Fördelen 

med allmänbelysning är att belysningsplaneringen är enkel att planera. Nackdelen kan vara 

att det uppstår bländning i lokaler där placering av arbetsplatsen är flexibel. Det kan leda till 

att placeringen hamnar fel i förhållande till tänkbart avbländningsområde [9]. 

 

 

                            Figur 2.2 Allmän belysning. 

Lokaliserad allmänbelysning  

I en lokaliserad allmänbelysning placeras armaturerna ut efter arbetsplatsen. Belysningen 

fästs specifikt till ett begränsat arbetsområde i exempelvis kontor, se figur 2.3. Fördelen 

med denna principen är att varje arbetsplats utrustas med en enskild styrbar belysning vilket 

i sin tur leder till besparing av energikonsumtionen. Nackdelen kan vara att flexibiliteten i 

lokalen försämras. Vid ommöblering av arbetslokalen kan belysningen försämras runt 

arbetsområdet om armaturerna inte går att flytta [9]. 
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                              Figur 2.3 Lokaliserad allmänbelysning. 

 

Allmänbelysning med separat platsbelysning  

I en allmänbelysning med separat platsbelysning placeras armaturerna så att belysningen 

fördelas på två olika sätt. Man utgår ifrån en mer allmän grundbelysning över hela 

arbetslokalen och en mer koncentrerad belysning över arbetsområdet för att täcka kraven 

på belysningen över dessa områden. Detta utförs genom att en enskild tillsatsbelysning 

utrustas över varje arbetsområde, se figur 2.4. För- och nackdelar med denna princip är 

såsom lokaliserad allmänbelysning [9]. 
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                          Figur 2.4 Allmänbelysning med separat platsbelysning. 

 

2.1.3 Miljöpåverkan 

Ljuskällor har en viss påverkan på miljön. Det är viktigt ur en miljösynpunkt att ständigt 

förbättra ljuskällor för att skapa ett långsiktigt uthålligt samhälle. Lampor påverkar miljön 

på olika sätt, vid tillverkning, användning och återvinning, se figur 2.5. Kvicksilver som 

finns i lysrör och lågenergilampor är en tungmetall som är ett av de farligaste miljögifter 

som finns. Den största miljöpåverkan sker vid själva användning av ljuskällorna dvs. 

förbrukningen [5]. 

Figur 2.5 Diagram över belysningens miljöbelastning. 
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Moderna ljuskällor har energieffektiviserats markant över åren, samtidigt levererar de lika 

mycket/ eller mer ljus. Ljuskällor som har varit beroende av tungmetaller har minskat. Med 

de moderna lysrören har tillverkarna lyckats minska mängden kvicksilver med 80%. Andra 

ljuskällor har övergått till att vara helt utan kvicksilver [5]. 

Utifrån miljöaspektens sida anses LED- lampan vara väldigt miljövänlig jämfört med 

dagens andra ljuskällor. Den största fördelen är att lysdioden har en mer effektiviserad 

energiåtgång. LED-lampor innehåller inte miljöfarliga tungmetaller som kvicksilver. 

Materialnedbrytning avvärjes då lysdioden inte alstrar någon UV-strålning. En annan fördel 

med LED-lampan är att den inte behöver bytas ut lika ofta tack vare den långa livslängden 

[10]. 

2.2 Beskrivning av olika belysningstyper 

Elektrisk belysning har funnits länge och utvecklas ständigt än idag. Några av dessa 

ljuskällor är glödljus, urladdningsljus och LED. Dessa lampor har olika egenskaper i sin 

konstruktion, form, matning och innehåll som har en viss effekt på miljön [11]. 

2.2.1 Glödljus 

Glödljus delas upp tre i delar, glödlampor, lågvoltshalogen och högvoltshalogen. 

Glödlampor 

Glödlampor är en välkänd ljuskälla och har funnits i ca 100 år. Glödlampan har utvecklats 

ständigt med åren. Uppbyggnaden är enkel som baseras på upphettning av en tunn tråd så 

att den glöder vilket alstrar ljuset. Tråden sitter i en lampkolv av glas, glaset är ifyllt av en 

blandning av argon och lite kväve. Glödtråden upphettas till ca 2500° C vilket ger ett 

ljusutbyte på ca 12 lumen per watt. Ljusfärgen som fås är gult. Medellivslängden blir då ca 

1000 timmar. Glödlampor har en väldigt låg verkningsgrad då det mesta av energin 

försvinner i form av värme. Sedan 2009 har glödlamporna börjat att fasas ut och har 

förbjudits från att importeras in i Sverige [5, 11]. 

Lågvoltshalogen 

En uppdaterad version av glödlampan är halogenglödlampan som är uppbyggd i princip på 

samma sätt men med en kemisk ändring. Lampkolven är ifylld av halogen gas. Ljusutbytet 

är mer än dubbelt så mycket än glödlampan och har en livslängd på ca 5000 timmar. 

Lågvoltshalogen matas vanligtvis med en spänning på 12V men finns även i 6V utförande. 

Det krävs en elektronisk eller elektromagnetisk transformator för att lamporna ska fungera 

med nätspänningen 230V [5, 11]. 

Högvoltshalogen 

Till skillnad från lågvoltshalogenlampor drivs högvoltshalogen lampor med nätspänningen 

230V och kräver inget särskilt driftdon. Det finns olika varianter av högvolthalogenlampor: 

kolvlampor, reflektor och stavformade lampor. Kolvlampor och reflektorlampor har 

vanligtvis E27 sockel eller E14 vilket ger möjligheten att byta ut befintliga glödlampor 
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enkelt. Reflektorlampor finns även i en annan utformning GZ10 och GU10. Dessa passar 

enbart i avsedda armaturer. Stavformade lampor har två socklar och används för att belysa 

skyltar och varor i butiker. Ett annat användningsområde för stavlamporna är i form av 

strålkastare för byggarbetsplatser och fasadbelysningar [5, 11]. 

2.2.2 Urladdningsljus 

Urladdningsljus delas upp i två kategorier: Lågtrycksurladdningslampor och 

högtrycksurladdningslampor.  

Lågtrycksurladdningslampor 

Lysrör har använts i många år inom kontor och industrier. Tekniken går ut på att bilda UV-

ljus i ett trycksatt rör där kvicksilver agerar som ljusalstrande medium. Röret är beklätt med 

pulver för att få ljuset som alstras synligt för ögat. Röret är även fyllt med hjälpgasen argon 

eller krypton för att tända röret. Urladdningsljus har stor driftsäkerhet, högt ljusutbyte, lång 

livslängd, och är ekonomiskt billiga. Ljusutbytet kan överstiga 100 lumen per watt med en 

livslängd på 17 000 timmar beroende på storlek och fabrikat. Några ljusfärger som 

förekommer mest är varm, varmvit och vit. Lysrören finns i olika storlekar. I äldre 

belysningsanläggningar sitter ofta T8 lysrör med en diameter på 26mm. T12 lysrör med en 

diameter på 38mm kan även förekomma i ännu äldre anläggningar. I nya anläggningar 

installeras T5 lysrör som har en diameter på 16mm. T5 lysrören skiljer i längden och 

effekten men även hur den fungerar. För att driva T5 lysrör används högfrekvens från 

elektroniska driftdon vilket ger ett helt flimmerfritt ljus [5, 11]. 

En annan variant av lågtrycksurladdningslampor är lysrörslampor och kompaktlysrör även 

kända som lågenergilampor. Lågenergilampor kan enkelt ersätta glödlampor då de har 

samma sockel, E27 eller E14. Lamporna har ett elektroniskt driftdon för att lysa, vanligtvis 

går de ej att ljusreglera men nya reglerbara typer förekommer. Medellivslängden för dessa 

lampor uppges vara mellan 6000 och 15 000 timmar. Kompaktlysrör kan bara användas i 

armaturer avsedda för dessa och har speciella socklar. Driftdonet är monterade i armaturen 

till skillnad från lysrörslamporna där driftdonet är inbyggd i lampan. Kompaktlysrör som 

har fyra stift kan som regel ljusregleras [5, 11]. 

Högtrycksurladdningslampor 

Högtrycksurladdningslampor är lampor som har ett tryck något högre än atmosfärstrycket. 

Ljuset alstras genom en urladdning mellan två elektroder. Storleken på lamporna är små i 

förhållandet till effekterna. Lamporna förekommer i effekter från 20W upp till 3500W. 

Förr i tiden användes dessa lampor mest utomhus och i industrilokaler, men på senare tid 

används de även inomhus i butiker. Några exempel på högtrycksurladdningslampor är 

kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor. Kvicksilverlampor används mest för väg- 

och gatubelysning med en blågrön ljusfärg, dock finns dem i olika utförande som skiljer sig 

i ljusfärg, färgåtergivning och ljusutbyte. En nackdel med dessa lampor är att ljusutbytet 

och färgåtergivningen försämras. Om lampan lyser grönt så är det ett tecken på att lampan 

har använts för länge och bör bytas ut. Högtrycksnatriumlampor har en brännare av sintrad 
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aluminiumoxid. Lamporna finns i effekter mellan 35W till 1000W. Ljusfärgen som ges är 

gulvit. Om en sådan lampa blinkar med ett intervall på några minuter så tyder det på att 

lampan behöver bytas ut. Användningsområdet för högtrycksnatriumlampor är för 

utomhus och inomhus belysning [5]. 

2.2.3 LED 

LED (Light Emitting Diodes) är en lysdiod som är en typ av dagens modernare ljuskällor. 

Lysdioden är uppbyggd med ett halvledande material till exempel kisel. När ström leds 

igenom halvledaren alstras ljus (elektroluminiscens). Olika färger av ljus kan framställas på 

olika våglängder beroende på val av material [5, 11]. 

Ljusdioder förekommer i olika färger: blå, röd, grön och gul. Det vita ljuset är det som 

förekommer mest i belysningsmarknaden. Det finns olika sätt att framställa det vita ljuset. 

Ett vanligt förekommande sätt är att plasthöljet på blåa lysdioder förses med ett lyspulver. 

Pulvret har som uppgift att omvandla strålningarna till långvågigare gult ljus. Blandningen 

av det gula och blåa ljuset producerar det vita ljuset. En annan metod är att blanda olika 

lysdioder med färgerna blå, rött och grönt. I figur 2.6 illustreras uppbyggnaden av en 

lysdiod [5, 11]. 

 

 

Figur 2.6 LED lampans uppbyggnad [12]. 

 

Dioder blir varma när de lyser såsom alla andra ljuskällor. Dioden strålar inte någon IR- 

och UV-strålningar. Detta medför en mindre risk för materialnedbrytning. Värmen 

påverkar diodens livslängd negativt, därför är det viktigt att montera och erhålla någon typ 
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av kylning för att nå upp till diodens maximala livslängd [5]. Dioden kan ha en livslängd 

upp till 100 000 timmar och varierar beroende på färgen [11]. 

2.3 Driftdon och styrdon 

De flesta ljuskällorna behöver en sorts styrning för att fungera då elnätet levererar 230V till 

belysningen. Denna spänningen måste göras om så att den passar respektive ljuskälla. Ett 

driftdon består vanligtvis av transformator som transformerar ner spänningen till en 

lämplig nivå för lampan. Ett annat sätt är att begränsa strömmen med hjälp av en 

strömbegränsare, även mer komplicerade varianter finns med elektronikkretsar för både 

drift och styrning. Styrning är till för att släcka/tända samt reglera ljusutbytet. Vissa 

ljuskällor avger reaktiv effekt som påverkar elnätet negativt, därför är det viktigt att 

kompensera den reaktiva effekten. Det görs genom att ha en kondensator i driftdonet. 

Donen förekommer på olika sätt hos ljuskällorna. De finns i kompakt form i ljuskällan, 

monterade i armaturer, eller monteras separat som matar ett flertal armaturer [5]. 

Glödlampor och högvoltshalogenlampor kräver inte ett driftdon för att lysa. De är 

uppbyggda för att drivas med nätspänningen 230V, dock kräver dem styrdon ifall lamporna 

ska dimmas. Resterande ljuskällorna: lågvoltshalogen, lågtrycksurladdningsljus, 

högtrycksurladdningsljus och LED-lampor behöver driftdon för att fungera samt styrdon 

för att ljusregleras [5, 11]. 

De två vanligaste principerna för att driva LED är spänningskontrollerad driftdon och 

strömkontrollerat driftdon. Skillnaden mellan dem är att den spänningskontrollerade har en 

elektronisk likspänningstransformator som omvandlar nätspänningen på 230 V ner till 8-

24V beroende på konsumtionen. Den strömkontrollerade har en elektronisk 

konstantströmskonverter som omvandlar nätspänningen 230V till en spänning under 48V 

med en konstant ström från 350–1050 mA beroende på konsumtionen. Många av dagens 

armaturer levereras med ett inbyggt driftdon, men de kan även köpas separat. Val av 

driftdon kan påverka livslängden och energieffektiviteten därför är det viktigt att välja 

anpassad driftdon [10].  

2.4 Effektförbrukning och kostnader 

Idag finns det en mängd olika ljuskällor att välja på. De senaste åren har teknologin inom 

LED tekniken ökat i stor omfattning. LED lampor har en betydligt lägre effektförbrukning 

jämfört med traditionella ljuskällor. Ur en kostnadssynvinkel bör en del faktorer tas hänsyn 

till: kostnaden för själva ljuskällan, besparingen i elförbrukningen, livslängden och 

ljusstyrkan som ljuskällan levererar [13]. I tabell 2.1 jämförs ljusflödet i förhållandet till 

effekten som lamporna förbrukar. 
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Tabell 2.1 Jämförelse effektförbrukning för olika ljuskällor [14]. 

 

 

2.5 Krav på belysning på arbetsplatser 

Belysningen i lokalen har olika krav för respektive rum. Kraven redovisas i form av 

ljusstyrka och jämnhetsfaktor. Det som avses med jämnhetsfaktor för ett rum är kvoten 

mellan den minsta belysningsstyrkan för omgivningsområdet genom högsta 

belysningsstyrkan. Ett annat krav för belysningen är att bländning av ljuset i rummen ska 

undvikas. Det är även viktigt att belysningen ska vara tillräcklig för att kunna förflytta sig 

mellan olika områden utan anpassningssvårigheter [8, 15].   

Konferensrum och kontor: Minst 500lx och en jämnhetsfaktor på 0,60. 

Datakopiering: Minst 300lx och en jämnhetsfaktor på 0,40. 

Toalettrum WC: Minst 200lx och en jämnhetsfaktor på 0,40. 

Korridor, Vilrum och städrum: Minst 100lx och en jämnhetsfaktor på 0,40. 
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3 Design av ny belysning för kontorslokal  

3.1 Beskrivning av lokal och befintlig belysning 

Lokalen i Göteborg består av 12 rum och är uppbyggd från 80-talet. Idag används det två 

varianter av armaturer i lokalen. Den första armaturen är Omega 2 T8 (4x18W) lysrör som 

används i kontorsrum, konferensrum och datakopieringsrum. För resterande rum som är 

vilrum, toalettrum och städrum används en låg infällddownlight Chalice 190H PC (2x18W). 

Denna armaturen består av två lågenergilampor på 18W. Armaturen har ett elektroniskt 

driftdon utan möjlighet till ljusreglering. Totalt används 28 stycken Omega 2 T8 armaturer 

och 23 stycken Chalice 190H PC lampor [16, 17]. I tabell 3.1 redovisas de olika rum som 

finns i arbetslokalen och dess ljuskällor som används. 

Tabell 3.1 Inventering av befintlig belysningsanläggning. 

 

3.2 Programvara för belysningsplanering 

DIALux evo är en mjukvara från företaget DIAL. Programmet är ett välkänt 

beräkningsprogram avsett för belysningsplaneringar. Programmet ger möjlighet till 

projektering, beräkning, visualisering och dokumentation av belysning för inomhusmiljö 

samt utomhusmiljö. En AutoCAD ritning kan importeras in i programmet vilket gör det 

lättare att placera armaturerna över utritade arbetsområden och objekt som tex skrivbord, 

se bilaga A [18, 19]. 

I dokumentationen som fås från programmet visas alla beräkningar som programmet utför, 

på det sättet kan kraven kontrolleras om de är uppfyllda. Dokumentation visar luminans, 
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ljusflöde, belysningsstyrka och belysningens jämnhet för det valda området. Visualisering 

visas med olika vyer: 3D, resultatöversikt, färgskala och värdegrafik i syftet att få en klarare 

bild på hur belysningen kommer att se ut i rummen. 

 

3.3 Förslag till ny belysningsanläggning 

3.3.1 Krav och önskemål från uppdragsgivare 

Vid planering av den nya belysningsritningen begärde uppdragsgivaren att LED-armaturer i 

storleken 36W, 18W och 15W från märket Loevet skall användas. Armaturerna byts ut 

efter 50 000 timmar som en komplett del. Ritning och beräkning av den nya belysningen 

ska utföras med programmet DIALux evo. Placering av de nya armaturerna ska ha samma 

placering som de förra armaturerna där det är möjligt med hänsyn till kraven som nämns i 

avsnitt 2.5. 

3.3.2 Beskrivning av den nya anläggningen 

En ny belysningsritning har tagits fram för lokalen. Tre moderna LED-varianter ersätter de 

tidigare ljuskällorna som har åldrats. I kontorsrummen används Everfine LVT-6060 (36W) 

lampor. Resterande rum använder sig av Everfine DL-D240 (18W) med undantag för 

städrummet som har Everfine DL-D220 (15W). Anledningen till att städrummet har en 15W 

LED-lampa är att 18W lampan är för ljus vilket medför en bländande effekt. Lokalen har 

31 stycken LVT-6060 lampor inritade, 25 stycken DL-D240 lampor och 1 styck DL-D220 

lampa [20, 21, 22].  

Tabell 3.2 Inventering av den nya belysningsanläggningen. 
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Vyer från DIALux evo 

Figurerna 3.1, 3.2 och 3.3 redovisar de olika vyerna för rum 202 kontor.  

 

Figur 3.1 Resultatöversikt för rum 202 kontor. 

Med resultatöversikt finns möjligheten att se om det önskade börvärdet för 

belysningsstyrkan(lx) samt jämnhetsfaktor har uppnåtts. I resultat visas även det minsta och 

största belysningsstyrkan i rummet. Gränsytan avgränsar området där programmet utför 

beräkningarna för belysningsstyrkan och höjden avser lägsta punkten från golvet som ska 

belysas. 
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Figur 3.2 Färgskala för rum 202 kontor. 

Med färgskalan finns möjligheten att läsa av ljusstyrkans spridning genom att relatera 

färgerna till färgskalan.  
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Figur 3.3 Värdegrafik för kontor 202. 

Med värdegrafiken visas belysningsstyrkan mer specifikt i olika punkter i rummet. 
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Figurerna 3.5, 3.6 och 3.7 redovisar de olika vyerna för korridor 201. Kraven som ställs på 

rörelseytor är lägre än arbetsområden. 

 

Figur 3.4 Resultatöversikt för korridor 201. 
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Figur 3.5 Färgskala för korridor 201. 
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Figur 3.6 Värdegrafik för korridor 201. 
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4 Diskussion 

4.1 Jämförelse mellan befintlig och ny anläggning 

De framställda beräkningarna i tabell 4.1 och 4.2 är baserade på den totala 

effektförbrukningen för armaturerna inklusive respektive driftdon.  

Tabell 4.1 Befintliga effektförbrukningen för lokalen. 

 

 

Tabell 4.2 Effektförbrukningen för LED belysningen. 

 
 

Årliga energiförbrukningen 

Belysningsanläggningen i lokalen är uppskattad att lysa ca 4000 timmar om året. I figur 4.1 

jämförs den årliga energiförbrukningen för belysningsanläggningarna. Vid val av LED-

belysningen kan energiförbrukningen minskas med 44%. 
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Figur 4.1 Årliga energiförbrukningen för belysningsanläggningarna. 

Kostnaderna är framtagna av Ljusproffsen Future Group Svenska AB som tillhandhåller 
armaturerna. Priserna för armaturerna är exkl. moms och installationskostnader. I tabell 4.3 
framställs den totala kostnaden för modernisering av belysningsanläggningen. 
 

Tabell 4.3 Grundinvestering för belysningsanläggningen. 

 
 

Bytet till LED-belysning kommer att kosta 58 930kr. Kostnader för montage och 

installation av armaturerna tillhandhålls av kunden som anlitar en elfirma. 
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4.2 Årliga besparingen 

Beräkningen grundar sig på en fast elkostnad på 0,80kr/kWh. Lokalen är uppskattad att 

lysa ca 4000 timmar om året. 

Befintliga belysningsanläggningen 

 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔: 11 367 ∗ 0,80 = 9093𝑘𝑟 

Ny Belysningsanläggning 

 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔: 6 324 ∗ 0,80 = 5059𝑘𝑟  

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔: 9093 − 5059 = 4034𝑘𝑟 

Vid val av LED-armaturer sparar kunden 4034kr/år på elkonsumtionen. 

4.3 Kommentarer till använd metod 

De valda armaturerna är avsedda att monteras i undertaket. Val av andra armaturer som till 

exempel nedsänkta armaturer kan ha resulterat i ett mindre behov av antal armaturer i varje 

rum. Anledningen till detta är att avståndet mellan ljuskällan och ytan som ska belysas 

minskas. Ett mindre antal armaturer bör medföra en lägre kostnad dock kan andra 

varianter som nedsänkta armaturer kosta mer att installera. Placering av armaturer kan 

utföras på annorlunda sätt för att belysa rummen. 
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5 Slutsatser 

De senaste åren har användning av LED-lampor övergått till att vara billigare än tidigare. 

Det framtagna kalkylerna för belysningen visar att det är ett bra val att välja LED som 

ljuskälla för energibesparing jämfört med de befintliga armaturerna som består av lysrör. 

Utöver denna faktor har det totala armaturflödet ökat från 126 000lm till 147 000lm, se 

bilaga C och D. Ökningen motsvarar 14% vilket är en förbättring för belysningen i lokalen. 

När det gäller miljöaspekten så är LED-lampor mycket mer miljövänliga än T8-lysrören då 

de inte innehåller kvicksilver samt att effektförbrukningen vid användning är betydligt 

lägre. En annan förbättring är den förlängda livslängden för belysningen i lokalen. LED-

lamporna har 60% längre livslängd än de befintliga lamporna. 

Målet att få fram ett belysningsförslag för kontorslokalen har uppnåtts med kundens 

önskemål att sänka energiförbrukningen med en oförändrad placering på armaturerna där 

det är möjligt. Ändringen medförde en årlig besparing på 4034kr. 

Genom att kombinera LED lampor med olika styrdon som exempelvis rörelsedetektorer 

kan livslängden för anläggningen förlängas och energiförbrukningen minskas ännu mer.  
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Bilaga A: Befintlig Belysningsritning 
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Bilaga B: Nya Belysningsritning 
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Bilaga C: Dellista Armaturer (T8) 
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Bilaga D: Dellista Armaturer (LED) 

 
 

 


