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Modernisering av el- och belysningssystem i en 
industrifastighet 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i AB Järn & Rörs lokaler i Lilla Edet. Projektet har varit att 

modernisera el- och belysningsanläggningen i lokalerna och även ta fram hur mycket en 

modernare belysning kan spara i energi. Lokalerna innefattar en metallverkstad, bilverkstad, 

hall, bad och omklädningsrum, personalrum, kontor och ett förråd. 

Projektet är utfört enligt nuvarande föreskrifter standarder och riktvärden ifrån 

Elsäkerhetsverket och arbetsmiljöverket. 

I samtliga lokaler har elsystemet utökats gällande antal uttagspunkter som bör finnas 

tillhands. Belysningen har uppgraderats ifrån 69 armaturer utrustade med två stycken 33 W 

T5 lysrör och ett fåtal halogenlampor. Till 59 armaturer utrustade med LED lysrör av olika 

styrka. Denna uppgradering har gjort att använd effekt till belysningen har minskat ifrån 4167 

W till 2246 W vilket är en minskning med 1921 W eller 46 %. 

Ritningarna över elanläggningens samtliga delar har producerats med programmet EasyEl. 

Placeringen av armaturerna och ljusberäkningarna har gjorts i programmet DIALux.  
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Modernization of electrical and lighting systems in 
industrial property 

Summary 

This thesis has been carried out in AB Järn & Rörs premises in Lilla Edet, The project was 

to modernize the electricity and lighting in the premises, and also calculate how much a 

modernized lighting solution can save in energy. The premises included a metal workshop, 

garage, hallway, bath and dressing room, staff room, office and a storage room.  

The project has been carried out in accordance with current regulations, standards and 

recommendations from the Swedish National Electrical Safety Board and the Swedish work 

environment authority. 

The number of power outlets have been increased in all of the rooms to comply with current 

standards. The Lightning has been changed from 69 luminaries equipped with two 33 W T5 

Light Tubes each and a few halogen lamps, to 59 luminaries equipped with LED light tubes 

of varying power. This change has decreased the amount of power required by the lighting 

system from 4167 W to 2246 W, which is a decrease of 1921 W or 46%. 

The electrical blueprints have all been created in the program EasyEl. The placement of the 

luminaries and the light calculations have all been made in the program DIALux. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete genomfördes hos AB Järn & Rör i Lilla Edet. AB Järn & Rör är ett 

konsultföretag som arbetar till största del med att konstruera rör-anläggningar på plats hos 

kunderna. Företaget gör även jobb med diverse metall och rör i den egna verkstaden. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

AB Järn & Rör utför idag sitt arbete ifrån lokaler vars elsystem följer gårdagens standarder 

för godkänt antal uttagspunkter. Belysningen i vissa av lokalerna är inte heller godkänd enligt 

standarden SS-EN 12464–1: 2011 [5]. Detta projekt har skapat ett förslag på hur 

industrifastighetens el- och belysningsanläggning kan uppdateras för att leva upp till dagens 

standard. En undersökning har även gjorts för att se vad en uppdatering av armaturerna i 

belysningsanläggningen kan leda till i form av sparad effektförbrukning.  

Två tidigare projekt som har utförts av studenter berörande liknande områden har använts 

för inspiration och som referens för detta projekt. Det första av dessa projekt är 

Elprojektering av nya lokaler [1] av Patrik Elgh och Tobias Lundmark. Detta projekt gjorde 

projektering för en el- och belysningsanläggning i nya lokaler för ett företag. Det andra 

projektet som använts är Modernisering av belysningsanläggning för kontorslokal av Ali 

Chmeis och Mahmoud Halaoui [2]. Detta projekt gick ut på att energieffektivisera 

belysningsanläggningen i kontorslokaler.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt var att projektera för en ny el- och belysningsanläggning inom 

fastigheten enligt gällande bransch-standard och arbetsmiljöverkets rekommendationer samt 

att se vilken påverkan en ny belysningsanläggning kan ha på dagens energikostnader. 

1.3 Avgränsningar  

Detta projekt gör inga kostnadsberäkningar för installationen av det förslagna el-och 

belysningssystemet.  

Uppdateringen av elsystemet kommer endast att röra kablage och uttagspunkter. 
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2 Regler och standarder för elinstallation  

Vid projektering och konstruktion av en ny elanläggning måste arbetet göras enligt god 

elsäkerhets praxis. För att ett arbete skall klassas som utfört i enlighet med god elsäkerhets 

praxis måste arbetet följa ellagen [3].  Nedan följer ett utdrag ur ellagen 

1 § Denna lag syftar till att främja hög elsäkerhet och minska risker för att el orsakar 
personskada eller sakskada  

6 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att den står emot normalt förekommande 
spänningar, som kan förväntas uppträda i anläggningen och vid överledning mellan 
spänningsförande delar som tillhör strömkretsar med olika spänningar 

Från ellagen har elsäkerhetsverket utformat föreskrifter. Dessa föreskrifter fokuserar på 

särskilda områden och om föreskrifterna följs är arbetet utfört enligt ellagen. Nedan följer 

ett utdrag ur föreskriften ELSÄK-FS 2008:1[4] som är relevant för detta projekt. 

2 kap. god elsäkerhetsteknisk praxis  

1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhets- teknisk (sic!) praxis så 
att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el. 

Med god elsäkerhetsteknisk praxis avses tillämpning av dessa föreskrifter samt av den 
praxis i övrigt som har etablerats på elsäkerhetsområdet genom kompletterande standarder 
eller andra bedömningsgrunder. 

Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses anläggningen 
utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat visas. Om en anläggnings 
utförande helt eller delvis avviker från svensk standard ska de bedömningar som ligger till 
grund för utförandet dokumenteras. 

Svensk standard är utformad efter föreskrifterna på samma sätt som föreskrifterna är 

utformande efter ellagen. I svenskstandard skiftas fokus från generella regler för en 

anläggning till specifika regler för de olika delar som anläggningen består av. Nedan följer två 

utdrag det första utdraget är ifrån SS 436 40 00 utgåva 2 Elinstallationsreglerna [5]: 

512.1.2 ström 

Materiel ska vara lämpad för den ström som förekommer vid normal drift (effektivvärde 
vid växelström) 

Materielen ska dock kunna tåla de strömmar som kan uppstå vid onormal drift med den 
varaktighet som bestäms av skyddens utlösningskarakteristik. 

513.1 Allmänt 

Materiel, inklusive ledningssystem, ska vara ändamålsenligt och överskådligt anordnad och 
utförd så att dess viktiga delar är lätt åtkomliga för betjäning, inspektion och underhåll. 
Montering av materiel i höljen får inte betydligt nedsätta möjligheten att utföra betjäning, 
inspektion och underhåll. 

Utdrag två är taget ifrån SS 4370102 Elinstallationer för lågspänning – vägledning för 

anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer [6] som är relevant 

för detta projekt:  
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7.1.2 Eluttag 

Eluttag placeras på lämplig höjd som är anpassad till den användning och funktion som 
uttagen har. Angivet antal eluttag/ uttagsbrunnar avser fast monterade eluttag på vägg eller 
i tak. Eluttagen ska ha minst två uttagsbrunnar. Eluttag med en uttagsbrunn placeras i 
anslutning till strömställare. Eluttag för särskilt ändamål får utföras med en uttagsbrunn  

Antalet eluttag i samtliga utrymmen, där inte annat angivits, ska vara  

𝑛 =  
𝐿

3,75
  (2.1) 

Avrundar till närmaste högre heltal. Där L är utrymmets sammanlagda vägglängd, inklusive 
öppningar, uttryckt i meter. Förenklat kan man säga att uttagen ska installeras med ca 
meters 3,75 meters mellanrum. Väggar mellan dörröppningar, valv etc ska förses med uttag. 

Om en ny elanläggning följer föreskrifterna och svensk standard då är den konstruerad i 

enlighet med god elsäkerhets praxis. 
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3 Belysningsteori  

Nedan kommer ett antal begrepp som används under arbetets gång dessa är nödvändiga att 

ha med sig för att kunna tillgodogöra sig rapporten.  

Allmänbelysning är belysning som endast lyser upp en lokal och inte används till någon 

specifik uppgift. 

Arbetsbelysning är belysning som används vid en specifik punkt till en specifik uppgift.  

Ljusflöde Ф, har enheten lumen och beskriver mängden ljus en ljuskälla avger. 

Ljusstyrka I, Ljusstyrkan är ett mått på hur starkt ljus en ljuskälla kommer avge i olika 

riktningar. 

Luminans L, Luminans är ett mått på hur mycket av ljuset från en ljuskälla som reflekteras 

tillbaka på olika ytor. 

Belysningsstyrka E, Belysningsstyrkan har enheten lux och beskriver hur mycket ljus som 

träffar en yta. 

Färgtemperatur, Enhet kelvin. Ett ljus Färgtemperatur syftar på om ett ljus upplevs som 

varmt eller kallt. Ett stearinljus som har en färgtemperatur på 2 000 k upplevs som ett varmt 

ljus, men dagsljus som har 6 500 k upplevs som ett kallt ljus. 

Färgåtergivning syftar på en ljuskällas förmåga att återge färger. Färgåtergivnings förmåga 

listas i ett färgåtergivnings index som kallas för 𝑅𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. I detta index tilldelas en ljuskälla 

ett värde mellan 0 och 100 där 100 är mycket bra färgåtergivning. Det finns dock brister i 

detta system då 𝑅𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 är ett medelvärde av ett antal olika färgtoner. På grund av detta 

kan två ljuskällor ha samma 𝑅𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 men ändå återge färger olika. [7] 

3.1 Ljus 

Synligt ljus är en liten del av ett spektra som kallas för elektromagnetisk strålning. Detta 

spektra är uppdelat efter våglängd och sträcker sig ifrån kosmisk strålning med en våglängd 

av 10−15 m till radio vågor med en våglängd på 104 m. Synligt ljus ligger i ett band som 

kallas för optisk strålning och sträcker sig ifrån 390 nm till 770 nm. Beroende på var 

strålningen ligger i detta band uppfattar det mänskliga ögat olika färger. [7] 

3.2 Ljuskällor  

I lokalerna som skall moderniseras i detta projekt används idag T5 lysrörsarmaturer och ett 

par halogenlampor. Dessa T5 armaturer skall byttas ut mot LED lysrörsarmaturer. Följande 

avsnitt kommer gå igenom grundteorin bakom dessa tre ljuskällor och några av deras 

egenskaper.  
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 Halogenlampa 

Halogenlampan fungerar som sin föregångare glödlampan. Då en ström leds genom en 

glödtråd av volfram värmer detta upp glödtråden till cirka 2 500 K och detta får den att glöda 

och avge ljus. Förutom glödtråd innehåller halogenlampan gaserna argon, kväve och antingen 

jod eller brom. Argonet används för att minska glödtrådens förångning och utöka dess 

livslängd. Kvävet används för att förhindra överslag i lampan. Jod och brom är de ämnen 

som gett halogenlampan sitt namn då dessa är en del av de grundämnen som kallas för 

halogener i det periodiska systemet. Halogenernas uppgift i lampan är att ta upp de 

volframpartiklar som förångas under användningen och återföra dem till glödtråden och på 

så vis öka dess livslängd. Detta möjliggör även användandet av högre temperaturer vilket 

resulterar i en högre ljusstyrka men även ett kallare ljus. [7] 

Halogenlampans hållbarhet på cirka 3 000 timmar är, trots att den är bättre än sin 

föregångares, inte särskilt hög i jämförelse med andra alternativ som finns idag. Dock så är 

dess färgåtergivning Ra 100 vilket gör det till en av de bästa sorters lampor att använda när 

färgåtergivning är viktig [8].  

 LED 

Lysdioder eller LED som de kallas är uppbyggda av ett halvledande material som oftast 

består av kisel. Man tillsätter även störämnen för att bilda positiva och negativa områden på 

dioden dessa tillåter en så kallad pn-övergång. Denna pn-övergång gör att när det går en 

ström genom dioden knuffas fria elektroner över pn-övergången. Dessa elektroner går ifrån 

den negativa sidan till den positiva sidan. Här faller en fri elektron som har fått energi från 

strömmen ner i ett parti av materialet med ett mindre antal elektroner. Vilket gör att energin 

från elektronen frigörs i form av fotoner. [7] 

LED lampor har en livslängd upptill 35 000 timmar och har en färgåtergivning mellan RA 

80- RA 100. [8] 

 Lysrör 

Lysröret är en lågtrycksurladdningslampa som består av ett glasrör med en elektrod i vardera 

ända. Dessa elektroder är ofta täckta av bariumoxid som är ett material som lätt avger fria 

elektroner när en ström går igenom elektroderna. Dessa fria elektroner skickas mot 

kvicksilver atomer i form utav ånga. När kvicksilvret träffas av elektronerna exciteras de 

vilket skapar ultraviolett strålning. Den ultravioletta strålningen skickas mot ett 

luminiscerande material som täcker glasrörets insida. Detta pulver omvandlar den kortvågiga 

ultravioletta strålningen till ett långvågigt ljus som ligger inom det optiska bandet. 

För att använda ett lysrör behövs en armatur som innehåller en strömbegränsare i form av 

en spole som kan kallas för en drossel. Det skall även finnas en glimttändare som innehåller 

en kondensator, en glascylinder fylld med ädelgas och två bimetallbleck. Vid lysrörets 

inkoppling kortsluts glimtändaren. När strömbrytaren slås till går en ström genom 

elektroderna och glimtändaren vilket gör att elektroderna och bimetallblecken värms upp. På 



Modernisering av el- och belysningssystem i en industrifastighet 

 6 

grund utav uppvärmningen böjs blecken in mot varandra vilket bryter kretsen. När detta sker 

skickar kondensatorn ut en strömstöt. Denna strömstöt i kombination med de förvärmda 

elektroderna tänder lysröret. För att förhindra att strömmen som går igenom elektroderna 

blir för stor kopplas ett drossel in för att verka som ett motstånd. [7] 

Ett T5 lysrör har en livslängd på cirka 21 000 timmar och har en färgåtergivning mellan Ra 

80- Ra 90. [8] 

3.3 Armaturer  

Armaturen spelar en stor roll inom belysning då dess utformning avgör hur ljusspridningen 

i lokalen blir. En armatur består oftast av en sockel, en reflektor och någon sorts bländskydd. 

Beroende på vilken sorts sockel armaturen utrustas med möjliggörs inkopplingen av olika 

sorters ljuskällor. Reflektorn hjälper till och styr ljuset ifrån lampan och kan bestå av en 

mängd olika material som är beroende på dess reflektionsfaktor. Bländskyddet kan finnas i 

form av raster eller lameller som placerats för att minska vinkeln där direkt ljus kan ses. 

Beroende på armaturens utformning kan en mängd olika ljusfördelningar åstadkommas. 

Ljusfördelning syftar på hur en armatur fördelar sitt ljus mellan tak och golv. En indirekt 

ljusfördelande armatur riktar allt ljus som denna producerar upp i taket och lyser på så vis 

upp lokalen på ett indirekt sätt. En nackdel med detta är att ljuset kan upplevas som diffust. 

En fördel med denna lösning är att den inte bländar. En lika fördelande armatur riktar hälften 

av sitt producerade ljus ned mot golvet och den andra hälften upp mot taket. Denna sorts 

armatur används ofta i kontor och kan ofta styra om en eller båda alternativen skall vara 

aktiva samtidigt. En direkt fördelande armatur riktar allt sitt ljus ned mot golvet och är en av 

de vanligaste sorterna som används inom industrier. I figur 3.1  finns de olika symbolerna 

för ljusfördelning uppritade. 

 

Figur 3.1 Armaturers Ljusfördelningar 
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3.4 Interiörbelysning  

Vid planering av en lokals belysning finns det ett antal faktorer som bör tas i beaktning. 

Några av dessa är vilket sorts arbetsuppgifter som skall utföras, armaturernas placering, 

ljusets temperatur, färgåtergivelse och styrka. 

Olika sorters arbetsuppgifter kräver olika styrka på belysningen. Till exempel behöver 

belysningen över en kopiator endast vara 300 lux medan en operationssal kräver en ljusstyrka 

på 1000 lux vilket är betydligt högre. Förutom ljuskällans styrka spelar även dess placering 

en stor roll för hur jämn belysningen blir. Enligt arbetsmiljöverkets rekommendationer bör 

skillnaden mellan belysningsstyrkan inte överskrida 20:1 [9]. En ljuskällas 

färgåtergivningsförmåga har betydelse i hur belysningen i ett område upplevs. Ett område 

som belyses med en hög färgåtergivelse har en hög färgkontrast mellan olika färger då den 

återger dessa väldigt väl. En ljuskälla med en lägre färgåtergivningsförmåga ger en lägre 

kontrast mellan olika färger och ett sådant ljus kan trötta ut och vara psykiskt påfrestande att 

vistas i. Det mänskliga ögat behöver tid på sig för att vänja sig vid en vis belysningsstyrka. 

Om en person som vistats i ett mörkt utrymme under en tid och förflyttas ut en solig dag 

kommer denne att bli bländad. Detta beror på att ögat behöver tid för att ställa om sig till de 

nya ljusförhållandet. För att detta problem inte skall infinna sig bör en arbetsplats som har 

större skillnader på belysningsstyrkor i sina lokaler ha övergångszoner. Dessa 

övergångszoners uppgift är att förbereda ögat på en starkare eller en svagare belysning och 

underlättar på sätt övergången [10]. 

Ekonomi och miljövänlighet inom belysningen har ett tätt förhållande idag. För att skapa en 

ekonomiskt bra belysning krävs en ljuskälla som producerar mycket ljus med så lite förbrukad 

effekt som möjligt. Belysningen skall endast användas när den behövs vilket betyder att den 

inte skall vara igångsatt när ljuset inte behövs. Genom att minska förbrukad energi minskas 

även påverkan på miljön. 
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4 Programvara 

Under projektets gång har två program använts för att framställa de ritningar som krävs vid 

projekteringen av ett nytt el- och belysningssystem. Belysningsritningarna gjordes i 

programmet DIALux evo [12] och el ritningarna gjordes i programmet EasyEl [11].  

4.1 EasyEl 

EasyEl är ett CAD-program som har utvecklats av PK Data [11]. Programmet tillåter 

användaren att skapa ritningar över lokaler och fylla dessa med enklare inredning som bord, 

stolar, och skåp. Det är dock inom elinstallations ritningar som programmet har sitt fokus. 

Användaren kan snabbt placera ut diverse utrustning som uttag eller generatorer för att sedan 

koppla samman dessa till en fungerande elinstallation. I figur 4.1 syns ett exempel på hur en 

enkel elinstallation kan se ut. 

 

Figur 4,1 Elinstallation i EasyEl 

EasyEl gör det även möjligt att dela upp elinstallationen i flera lager som belysning och kraft. 

Om användaren arbetar i ett lager kan de inte ändra något som finns i ett annat lager. Dessa 

lager går även att tända och släcka vilket underlättar vid mer komplicerade konstruktioner 

med många komponenter.  

4.2 DIALux evo 

Planeringen av belysningsanläggningen gjordes i programmet DIALux som är ett verktyg 

som har skapats av företaget DIAL [12]. Programmet tillåter användaren att skapa 3D 

ritningar av enskilda rum eller hela byggnader och det är även möjligt att använda befintliga 

CAD-ritningar. För att börja bygga upp belysningen i programmet behöver användaren 
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importera en armaturfil. De flesta företag som tillverkar armaturer har kataloger som kan 

laddas ner och de armaturer som är relevanta för de aktuella projektet kan föras in i 

programmet. Figur 4.2 visar hur ett hus med belysning kan se ut i en DIALux 3D ritning. 

 

Figur 4.2 Hus med belysning gjord i DIALux 

När en lokal har fått sin utformning är det möjligt att fylla dem med diverse inredning som 

bord, bokhyllor, pelare mm, dessa laddas ner som separata filer. Förutom lokalens 

utformning och inredning har DIALux möjligheten att ändra ljus tekniska värden som 

exempelvis reflektionsfaktorn för alla ytor. Med samtliga inställningar klara kan programmet 

beräkna ljuset i lokalerna. 

 I figur 4.3  syns en ljusberäkning som gjorts i DIALux. De områden som finns markerade i 

figuren är de olika ljusstyrkorna som belysningen kommer att åstadkomma. Den del med 

starkast belysning kommer att vara i området närmast armaturerna vilket lyses upp med en 

styrka av 600 lux. Runt detta område kommer ljusstyrkan sedan att bli allt svagare desto 

längre ifrån armaturerna man kommer.  
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Figur 4.3 Belysningsstyrka i ett rum 
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5 Beskrivning av industrifastighetens 
elanläggning 

5.1 Metallverkstad 

Metallverkstaden är den största lokalen som företaget har, dess kortsidor är 12 meter långa 

och dess långsidor är 17 meter, takhöjden är 5,2 meter hög på högsta punkt och cirka 5 på 

dess lägsta. 

Det nuvarande elsystemet i metallverkstaden består idag utav sex stycken 16 A byggcentraler. 

Dessa innehåller fyra stycken schuko uttag och två CEE uttag, dessa benämns med 16 A BC 

i figur 5.1 nedan. Två CEE uttag är placerade i lokalen. Uttagen märkt med 16 A SV används 

av svetsar och uttaget märkt TR används till en till en travers. Bådas placering kan ses i figur 

5.1. 

 

Figur 5.1 Nuvarande placering av uttag 

Förslaget på ett nytt elsystem enligt standarden SS 4370102 [6] ser ut som följande. Samtliga 

nuvarande uttag kommer att behållas i enlighet med ägarens önskningar. Utöver dessa uttag 

kommer det placeras ut åtta jordade och petsäkra uttag i rummet enligt figur 5.2. Samtliga 

uttag kommer att matas med en 2,5 mm2 EKK kabel som tillåter en ström på 25 A. Vilket 

kommer vara tillräckligt för att kunna driva de verktyg som finns i verkstaden. Antalet uttag 

beräknades med formeln (2.1) där n är antalet uttag och L är väggarnas sammanlagda längd.  
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𝑛 =  
𝐿

3,75
=  

58

3,75
≈ 15,46 ≈ 16𝑠𝑡  (2.1) 

I verkstaden finns det fyra stycken större maskiner i form av en kantpress, fräs, plåtsax och 

en stans. Maskinernas position kan ses i figur 5.2. Maskinerna kommer att matas med varsin 

25mm2 EKK kabel som tål en ström på 100 A. Stamledningen som försörjer lokalen är 

dragen längs en kabelstege som går längs med lokalens nedre långsida enligt figur 5.2. 

 

 

Figur 5.2 Nytt elsystem i metallverkstaden 

5.2 Bilverkstaden 

Bilverkstaden består utav två sammankopplade rum. I rum ett som är 9,1 m långt och 5,8 m 

brett består idag elsystemet av en byggcentral och två uttag som har två brunnar vardera. 

Uttagens placering kan ses i figur 5.3 nedan.  
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Figur 5.3 Nuvarande placering av uttag i rum ett av bilverkstaden 

Rum två som är 6,7 meter långt och 5,9 meter brett har två uttagspunkter. Uttaget vid 

ingången på den övre kortsidan har fem brunnar och det nedre uttaget har två stycken 

brunnar. Båda uttagsplatserna är placerade enligt figur 5.4. 

 

Figur 5.4 Nuvarande placering av uttag i rum två av bilverkstaden 



Modernisering av el- och belysningssystem i en industrifastighet 

 14 

Det nya elsystemet i rum ett kommer att innehålla fem stycken jordade och petsäkra uttag 

som samtliga har två brunnar. Enligt ägarens önskemål kommer även byggcentralen att 

behållas. Samtliga uttag kommer att matas med 2,5 mm2 EKK kabel som tillåter en ström på 

25 A. En kabelstege kommer att dras i taket enligt figur 5.5 och denna kabelstege kommer 

att bära stamledningen som matar hela lokalen och en undercentral som finns på våningen 

över.  

 

Figur 5.5 Nytt elsystem i rum ett i bilverkstaden 

Rum två kommer att utrustas med en byggcentral och fem jordade och petsäkra uttag varav 

Fyra av dessa kommer utrustas med två brunnar. Det femte uttaget som är placerat vid 

ingången kommer att utrustas med fyra brunnar och en timer som är inställbar från 15 

minuter till 8 timmar enligt rekommendation från standarden SS 4370102 [6]. Samtliga uttag 

är matade med 2,5 mm2 EKK kabel som tillåter en ström på 25 A. Uttagens placering kan 

ses i figur 5.6. 
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Figur 5.6 Nytt elsystem i rum två av bilverkstaden 

5.3 Hall 

Denna lokal är 6 meter lång, 5,8 meter bred och innehåller idag ett 16 A CEE uttag som 

används för en kompressor, och två uttag utrustade med endast en brunn vardera. 

Huvudcentralen är även placerad här enligt figur 5.7. 



Modernisering av el- och belysningssystem i en industrifastighet 

 16 

 

Figur 5.7 Nuvarande placering av uttag i hallen 

Det nya elsystemet behåller positionen av CEE uttaget som är ämnad för kompressorn och 

utökar antalet vanliga uttag till fyra. Dessa uttag kommer samtliga vara jordade petsäkra och 

vara utrustade med två brunnar. Det fjärde uttaget är placerat vid höger ingång och kommer 

endast utföras med en brunn enligt standarden SS 4370102 [6] då denna installeras med en 

strömställare. De vanliga uttagen kommer matas med 1,5 mm2 EKK kabel som tål 18,5 A 

och CEE uttaget kommer matas med en 2,5 mm2 EKK som tål 25 A. Rummet kommer även 

utrustas med en kabelstege som är placerad vid taket på den södra långsidan enligt figur 5.8. 

Denna kabelstege kommer att bära stamledningen som går från huvudcentralen genom 

bilverkstaden och upp till undercentralen på övervåningen. 
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Figur 5.8 Nytt elsystem i hall 

5.4 Bad & Omklädningsrum  

Omklädningsrummet är idag utrustat med två uttag som båda har två brunnar, den ena av 

dessa är ämnad för tvätt och torktumlare. I badrummet finns ett uttag placerat vid golvet på 

högersida om ingången. Se figur 5.9 för referens. 

 

Figur 5.9 Nuvarande placering av uttag i bad och omklädningsrum 

Den nya lösningen för omklädningsrummet består utav tre jordade och petsäkra uttag 

utrustade med två brunnar vardera. De tre uttagen menade för allmän användning matas 

med 1,5 mm2 EKK kabel som kan leverera 18,5 A, medan tvätt och torktumlar uttaget är 

matad med en 2,5mm2 EKK kabel som kan leverera 25 A då dessa behöver en högre 

ström. 
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Badrummet har enligt SS 4370102 [6] utrustats med ett jordat och petsäkrat uttag som 

placerats 1400 mm över golvet vid spegeln enligt figur 5.10.  

 

Figur 5.10 Nytt elsystem i bad och omklädningsrum 

5.5 Personalrum  

Personalrummets elsystem består av två uttag. Ett av dessa används till kyl och frys medan 

det andra uttaget är installerat i en armatur som är uppsatt under ett överskåp. Då det inte 

finns någon spis finns det heller inget perilexuttag. Båda uttagens placering kan ses i figur 

5.11. 

 

Figur 5.11 Nuvarande placering av uttag i personalrummet 

Det nya elsystemet i köket består utav tre jordade och petsäkra uttag. Dessa placeras under 

överskåp med en meters mellanrum enligt standarden SS4370102 [6] då arbetsbänken är mer 

än 400 mm lång. Det har även installerats ett dedikerat uttag för kyl och frys och eftersom 

ägaren inte vill ha en spis har ett perilexuttag inte installerats. I resterande del av 
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personalrummet finns sex stycken jordade och petsäkra uttag som placerats ut enligt figur 

5.12. Uttaget vid det östra fönstret har placerats i liv med fönsterbrädan. Samtliga uttag är 

utrustade med två brunnar förutom den som placerats vid trappans uppgång då den är 

installerad med en strömställare har den endast en brunn.  

 

Figur 5.12 Nytt elsystem i personalrummet 

5.6 Kontor 

Kontorets nuvarande elsystem består av ett uttag med fyra brunnar placerad enligt figur 5.13. 
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Figur 5.13 Nuvarande placering av uttag i huvudkontoret 

I kontorets nya elsystem skall det finnas fem jordade och petsäkra uttag. Fyra av dessa 

kommer att utrustas med två brunnar. Det femte uttaget är ett dator-uttag och skall placeras 

1000 mm över golv med en uttagskombination av sex brunnar i enlighet med SS 4370102[6]. 

Alla uttag kommer matas med 1,5 mm2 EKK kabel som tål en ström på 18,5 A. Se figur 5.14 

för samtliga uttags placering.  
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Figur 5.14 Nytt elsystem i huvudkontoret 

5.7 Förråd övervåning  

I övervåningens förråd finns endast ett uttag utrustat med två brunnar placerat till vänster 

om dörren enligt figur 5.15 

 

Figur 5.15 Nuvarande placering av uttag i övervåningens förråd 
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Det nya förrådet kommer utrustas med fyra jordade och petsäkra uttag som vardera har två 

brunnar som placerats enligt figur 5.16. Samtliga uttag matas med 1,5 mm2 EKK kabel gjord 

för upp till 18,5 A. 

 

Figur 5.16 Nytt elsystem i övervåningens förråd 
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6 Beskrivning av industrifastighetens 
belysningssystem  

En översiktlig beskrivning av position, antal, typ och totala effekt för det nuvarande och det 

av detta projekt rekommenderade belysningssystemen kan ses i tabellerna 5,1 och 5,2. De 

kommande avsnitten kommer ge en mer detaljerad beskrivning av skillnaderna mellan den 

nuvarande belysningen och den nya baserad på rekommendationer från arbetsmiljöverket 

och standarden SS-EN 12464-1:2011 [9,13]. 

Tabell 6.1Nuvarande belysningsanläggning 

Nuvarande 

belysningsanläggning  

Rum Ljuskälla Antal Effekt (W) 

Metallverkstad 2x33 W T5 36st 2376 

Bilverkstad 2x33 W T5 16st 1122 

Hall 2x33 W T5 4st 264 

Bad & 

omklädningsrum 

30 W Halogen 5st 150 

Personalrum 1x 12 W T5, 

 4x 24 W Halogen 

5st 99 

Kontor 2x33 W T5 1st 66 

Förråd 1x33 W T5, 1x24 W halogen 2st 90 

Total effekt = 

4167 W 
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Tabell 6.2 Nytt belysningssystem 

Nytt 

belysningssystem 

Rum Ljuskälla Antal Effekt 

(W) 

Metallverkstad InduLED Bred 1200 830 Wago winsta 3-pole-

linjeprisma 1xLED 57 W 

20st 1080 

Bilverkstad InduLED Bred 600 840 DALI CLO 1xLED 45 

w, InduLED Bred 1200 Wago Winsta 3-

pole.linjeprisma 1xLED 57 W 

6st 

 6st 

612 

Hall DTI LED 1 Beta Opti 3K 1xLED 16W 4st 64 

Bad & 

omklädningsrum 

DTI LED typ 1 Beta Opti 4K DALI 1xLED 24 

W,  

Pozzo Scale Delta 1xLed 23 W 

3st 

1st 

95 

Personalrum DTI LED type 1 Beta 4k 1xLED 9W,  

DTI LED type 1 Beta Opti 4K DALI 1xLED 

24 W, 

DTI LED type 2 Beta Opti 4K 1xLED 20 W  

 

1st 

5st 

3st 

189 

Kontor DTI LED type 1 Beta Opti 3K 1xLED d1342 

38W, 

DTI LED type 1 Beta Opti 4K 1xLED D1492 

24 W 

1st 

3st 

110 

Förråd DTI LED type 1 Beta Opti 3K 1 xLED D1320 

16 W 

6st 96 

Total effekt = 

2246 W 

 

6.1 Metallverkstad 

Metallverkstaden är 17 meter bred, 12 meter lång och 5,2 meter hög och dess 

belysningssystem består idag utav 36 stycken armaturer som vardera har två 33 watts T5 

lysrör. Armaturerna är monterade i tak och har placerats ut enligt figur 6.1. Armaturer 

förbrukar idag: 
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(33 ∙ 2) ∙ 36 = 2376 W (5.1) 

 

Figur 6.1 Nuvarande placering av armaturer i metallverkstaden 

Figur 6.2 är en approximativ ljusberäkning för den nuvarande belysningen. Approximationen 

har gjorts med 36 stycken AllFive klar 2xT5 35 W lysrörs armaturer tagna ur Fagerhults 

DIALux katalog [14]. Eftersom approximationen använder helt nya, rena och två W 

kraftfullare lysrörsarmaturer så kommer resultatet att vara bättre än den nuvarande 

belysningen. Enligt figur 6.2  ger AllFive armaturerna fyra band i lokalens arbetsområde som 

går från 500 lux i rummets centrum till 200 lux i rummets hörn. Enligt standarden SS-EN 

12464-1:2011 [13] så ligger lokalens centrum på en nivå som tillåter precision bearbetning 

med toleranser på < 0,1 mm. Band två av rummet med 400 lux tillåter grov och medelfin 

maskinbearbetning med toleranser på ≥ 0,1 mm, resterande är godkänd för grov montering 

och plåtbearbetning med en tjocklek av ≥ 5 mm. 
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Figur 6.2 Approximativ ljusberäkning av nuvarande belysning i metallverkstaden 

Det nya förslaget för belysningen är att installera 20 stycken InduLED Bred 1200 830 Wago 

winsta 3-pole-linjeprisma 1xLED 57 W från Fagerhults DIALux katalog [14]. Som figur 6.3 

visar kan man med denna armatur utöka området med 500 lux ljusstyrka med cirka 40 %. 

Området som tidigare hade en ljusstyrka på mellan 400 och 200 lux har nu slagits samman 

till ett område med 300 lux som täcker resterande delar av lokalen förutom dess hörn där 

ljuset fortsätter att vara mellan 200-250 lux. Med denna uppdatering kommer ytan där 

precision bearbetning, grov och medelfin maskinbearbetning får utföras enligt standarden 

SS-EN 12464-1:2011 [13] utökas Förutom en utökning av godkänt arbetsområde så kommer 

den totala effekten som belysningen använder sänkas till 1080 W vilket är en minskning med 

1296 W eller 54,5% jämfört med dagens förbrukning. 
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Figur 6.3 Ny placering och ljusberäkning av armaturer i metallverkstaden 

6.2 Bilverkstad 

Bilverkstaden är 9,1 meter lång och 5,8 meter bred och lyses idag upp av nio stycken 

armaturer som innehåller två 33 W T5 lysrör som är placerade i tak enligt figur 6.4. 

Armaturerna drar sammanlagt 594 W. 

 

Figur 6.4 Nuvarande placering av armaturer i bilverkstadens första rum 
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Om samma approximation görs som i metallverkstaden med nio stycken AllFive klar 2xT5 

35 W lysrörs armaturer ur Fagerhults DIALux katalog [14]. Dessa placeras ut för att få en 

approximativ ljusberäkning av den nuvarande belysningen. I figur 6.5 så syns det att lokalens 

center lyses upp med en styrka av 500 lux och rummets kanter får en belysning mellan 250 

och 300 lux. Detta uppfyller kraven för allmän fordonsservice enligt SS-EN 12464-1:2011 

[13] som kräver 300 lux.   

 

 

Figur 6.5 Approximativ ljusberäkning av nuvarande belysning i bilverkstadens första rum 

Det nya förslaget på belysningen består utav sex stycken InduLED Bred 600 840 DALI CLO 

1xLED 45 W armaturer från Fagerhults DIALux katalog [14]. Enligt ljusberäkningarna som 

syns i figur 6.6 får rummet sex stycken områden som lyses upp med 500 lux vardera, och 

resterande delar av rummet lyses i majoritet upp av 300 lux. Ljuset från LED belysningen är 

något mer likformig men båda alternativen uppfyller kraven i standarden ställda för 

fordonsservice. Den totala effekten som LED armaturerna drar minskar dock då de 

använder 270 W vilket är en minskning på 324 W eller 54,5% jämfört med dagens 

förbrukning. 
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Figur 6.6 Ny placering armaturer och ljusberäkning i bilverkstadens första rum 

I rum två som är 6,7 meter långt, 6,2 meter brett och har en takhöjd på 5 meter så finns det 
idag åtta armaturer med två 33 W T5 ljusrör vardera. Dessa armaturer är placerade enligt 
figur 6.7. Dessa armaturer drar idag 528 W. 

 

Figur 6.7 Nuvarande placering av armaturer i bilverkstadens rum 2 
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För att göra en uppskattning av ljusstyrkan som finns i rummet idag så görs samma 

approximation som gjordes i andra delen av bilverkstaden. Ljusberäkningen ser ut enligt figur 

6.8. Största delen av rummets arbetsyta domineras av ett område på 200 till 250 lux. Detta 

ligger inte inom en godkänd ljusstyrka för någon sorts fordonsservice enligt standard. Det 

finns dock ett område i rummets södra ände där ljuset uppgår till cirka 300 lux vilket är en 

godkänd ljusmängd men rummet i sin helhet är inte godkänd idag. 

 

Figur 6.8 Approximerad ljusstyrka i bilverkstadens andra rum 

På grund av rummets höjd består den nya belysningen utav sex stycken InduLED Bred 1200 

Wago Winsta 3-pole.linjeprisma 1xLED 57 W som finns i Fagerhults DIALux katalog [14]. 

Den nya belysningens ljusberäkning som ses i figur 6.9 visar att rummets centrum nu belyses 

med mellan 500 och 600 lux vilket är en dubblering av ljusstyrkan jämfört med idag, detta 

gör att verkstadens centrum ligger inom ljusstyrkan för karosseriutformning och 

sammansättning enligt SS-EN 12464-1:2011 [13]. Eftersom majoriteten av verkstaden 

belyses med 300 lux är den även godkänd för fordonsservice vilket tillåter lokalen att 

användas för sin tilldelade uppgift.  

Den nya anläggningen använder sig av en effekt på 342 W vilket är en minskning på 186 W 

eller 35,2 % jämfört med dagens förbrukning. Samma 45 W armatur som användes i den 

första delen av rummet skulle kunna användas men på grund utav rummets höjd skulle det 

då krävs åtta armaturer som tillsammans skulle dra 360 W. Detta motsvarar en minskning 

med 168 W vilket är 31,8% jämfört med dagens förbrukning. Då 45 W armaturerna kräver 
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ett större antal, ger de en 3,4 % mindre besparing av energi jämfört med dagens förbrukning 

och ger ett något sämre ljus, därför valdes 57 W armaturerna. 

 

 

Figur 6.9 Placering och ljusberäkning av nya armaturer i bilverkstadens andra rum 

6.3 Hall 

Hallens dimensioner är sex meter lång och 5,8 meter bred. Belysningen i denna passage, 

består idag av fyra stycken armaturer som innehåller två 33 W T5 lysrör vardera. Armaturer 

använder idag 264 W och är placerade enligt figur 6.10 nedan. 

 

Figur 6.10 Nuvarande placering av armaturer i hallen 
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För att få en approximativ uppfattning av hur ljuset är idag används fyra AllFive klar 2xT5 

35 W lysrörs armaturer ur Fagerhults DIALux katalog[14]. Dessa armaturer kommer som 

tidigare ge ett bättre ljus då de är nya, något kraftfullare och renare än de nuvarande 

armaturerna. Enligt standarden SS-EN 12464-1:2011 [13] skall en korridor ha en 

belysningsstyrka på minst 100 lux, ett lager skall även ha en belysning på 100 lux. 

Ljusberäkningen i figur 6.11 visar att större delen av lokalen har en starkare belysning än 

nödvändigt.  

 

Figur 6.11 Approximativ ljusberäkning av nuvarande belysning i hallen 

Den nya belysningen i lokalen kommer att bestå av fyra stycken DTI LED 1 Beta Opti 3K 

1xLED 16W armaturer. Dessa armaturer kommer, som de nuvarande, att genererar mer ljus 

än nödvändigt vilket kan ses i figur 6.12. Men med dessa armaturer kommer den använda 

effekten endas att bli 64 W vilket är en minskning med 200 W eller 75,7 % jämfört med 

dagens förbrukning. 
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Figur 6.12 Placering och ljusberäkning av nya armaturer i hallen 

6.4 Bad & omklädningsrum 

Belysningen i omklädningsrummet är idag en spotlightarmatur som är består av fyra 30 W 

halogenlampor riktade mot skåpen. Då en liknande lösning inte har hittats så kommer inte 

en uppskattning av ljuset att göras. Badrummets belysning är en 30 W halogen lampa placerad 

på väggen över spegeln enligt figur 6.13, även denna kommer inte att få en uppskattning av 

ljuset den nuvarande lampan ger.  

Den totala effekten som idag används av belysningen i bad och omklädningsrummet är 150 

W. 
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Figur 6. 13Placering av nuvarande armaturer i bad och omklädningsrum 

Anläggningen som rekommenderas består av tre DTI LED typ 1 Beta Opti 4K DALI 

1xLED 24 W armaturer i omklädningsrummet. I badrummet kommer en Pozzo Scale Delta 

1xLed 23 W användas. Enligt standarden SS-EN 12464–1:2011[13] skall ett omklädningsrum 

lysas upp med 300 lux, och ett badrum med 200 lux. I figur 6.14  syns att den nya belysningen 

i majoriteten av rummet når upp till denna standard. I figur 6.15 som är en större bild av 

badrummet genererar LED belysningen mer ljus än nödvändigt men detta var den svagaste 

lampan av det utförandet. 

Tillsammans drar LED belysningen i bad- och omklädningsrummet 95 W vilket är en 

minskning på 55 W eller 36,6% jämfört med dagens förbrukning. 
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Figur 6.14 Placering och ljusberäkning av armaturer i omklädningsrum 

   

 

Figur 6.15 Placering och ljusberäkning i badrum 
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6.5 Personalrum 

Personalrummets belysning består idag av fem armaturer placerade enligt figur 6.16. 

Armaturen i köket är placerad under ett överskåp och innehåller ett 12 W lysrör, över 

matbordet hänger en 24 W halogenlampa. De tre armaturer som är placerade i en grupp 

består av 24 W halogenlampor och hänger över ett biljardbord. Då passande lampor inte 

hittats görs ingen approximation av det nuvarande ljuset.  

Den nuvarande belysningen drar totalt 108 W. 

 

Figur 6.16 Placering av nuvarande armaturer i personalrum 

Enligt SS-EN 12464–1:2011 skall arbetsbelysningen i ett kök uppgå till 500 lux. I en matsal 

skall det uppgå till 200 lux. Biljardbordet har klassats som ett motionsområde och skall då ha 

ett ljus på 300 lux[13]. 

Den nya belysningen i figur 6.17 består av tre olika sorters armaturer, samtliga har hämtats 

ur Fagerhults DIALux katalog [14].  

• Grönmarkerad DTI LED type 1 Beta 4k 1xLED 9W armatur monterad under 

överskåp. 

• Rödmarkerad DTI LED type 1 Beta Opti 4K DALI 1xLED 24 W takmonterade 

armaturer. 

• Svartmarkerad DTI LED type 2 Beta Opti 4K 1xLED 20 W likafördelande pendlade 

armaturer. 

Med den nya utökade belysningen kommer samtliga områden som finns i personalrummet 

att vara standardenliga.  

Effekten som den nya anläggningen kommer att dra är 189 W vilket är en ökning med 90 W 

eller 47,6% jämfört med dagens förbrukning. 
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Figur 6.17 Placering och ljusberäkning av nya armaturer i personalrum 

6.6 Kontor 

Huvudkontoret lyses idag upp med en armatur utrustad med två 33 W T5 Lysrör. Denna är 

placerad över skrivbordet enligt figur 6.18. Armaturen drar sammanlagt 66 W. 

Den approximativa ljusberäkningen som gjorts med samma armatur som tidigare 

approximationer, visar i figur 6.19 att skrivbordet lyses upp med en ljusstyrka på mellan 300 

och 400 lux, resterande delar av kontoret har en ljusstyrka mellan 0 till 100 lux. Denna 

kontorsbelysning är icke godkänd enligt SS-EN 12464–1:2011 [13] eftersom belysningen 

skall uppgå till 500 lux vid skrivbordet och 300 lux som allmänbelysning. 
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Figur 6.18 Nuvarande placering av belysning i huvudkontoret 

 

Figur 6.19 Approximativ ljusberäkning av nuvarande belysning i huvudkontoret. 

Kontorets nya belysning består utav två olika armaturer som är följande: 

• Grön 1 armatur DTI LED type 1 Beta Opti 3K 1xLED d1342 38W monterad i tak. 

• Röd 3 armaturer DTI LED type 1 Beta Opti 4K 1xLED D1492 24 W monterad i 

tak. 

I kontoret var det tvunget att använda två olika sorters armaturer för att kunna uppnå en 

ljusstyrka som är godkänd enligt standard och armaturernas placering kan ses i figur 6.20. 

Med denna ljuskonfiguration kommer skrivbordet att lysas upp med mellan 500 och 600 lux 

istället för de 300 till 400 lux som fås från den nuvarande armaturen. Resterande delar av 
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kontoret kommer uppnå en ljusstyrka på 300 lux i området närmast skrivbordet och mellan 

100 till 250 lux i rummets hörn.  

De fyra armaturer skulle använda en effekt på 110 W, vilket är en total ökning av använd 

effekt med 44 W eller 40 % jämfört med dagens förbrukning. 

 

Figur 6.20 Placering och ljusberäkning av nya armaturer i huvudkontoret. 

6.7 Förråd övervåning 

Övervåningens förråd lyses idag endast upp av två armaturer n med två 33 W T5 lysrör och 

en med en 24 W halogenlampa. Placeringen av dessa armaturer kan ses i figur 6.21. 

Tillsammans använder dessa två armaturer 90 W.  
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Figur 6.21 Placering av nuvarande armaturer i övervåningens förråd. 

I figur 6.22 görs en uppskattning av vilket sorts ljus den nuvarande anläggningen skulle 

tillhandahålla, uppskattningen görs med: 

• 1 st AllFive klar 2xT5 35 W armatur monterad på tak. 

• 1 st Pozzo Scale Delta Tak D500 840 RF 1xLED 24 W. 

Enligt den uppskattade ljusberäkningen tillhandahåller dessa två armaturer mellan 25 och 

400 lux i rummet resterande delar ligger i dunkel. Detta är inte en godkänd belysning av två 

anledningar, den första anledningen enligt SS-EN 12464-1:2011: då ett utrymme som 

används som ett lager skall rummet ha en belysningsstyrka på 100 lux, eller 200 lux vid 

kontinuerlig bemanning. Då lagret inte anses vara bemannat räcker 100 lux i detta fall [13]. 

Den andra anledningen enligt arbetsmiljöverket är att det inte bör vara en större skillnad än 

20:1 mellan den lägsta och den högsta belysningsstyrkan i ett rum[9].  
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Figur 6.22 Approximativ ljusberäkning av nuvarande belysning i övervåningens förråd 

Den nya belysningen i förrådet kommet att bestå av: 

• 6 st DTI LED type 1 Beta Opti 3K 1 xLED D1320 16 W armaturer. 

Enligt ljusberäkningen som kan ses i figur 6.23  ger denna layout ett jämt ljus genom hela 

förrådet. Den nya anläggningen kommer att dra 96 W vilket är en ökning med 6 W eller 0,94 

% jämfört med dagens förbrukning. 

 

Figur 6.23 Placering och ljusberäkning av nya armaturer i övervåningens förråd  
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7 Kostnadsberäkning  

Om lokalerna antas användas under 150 dagar om året och att genomsnitts-tiden för varje 

besök i lokalen är 8 timmar så blir tiden spenderad i lokalen 1200 timmar om året. Om 

antagandet att endast 75 % av belysningen är igång samtidigt görs, används 3125 W konstant 

under dessa 1200 timmar. Det betyder att belysningen står för cirka en förbrukning 

motsvarande 3750 kWh om året. Om genomsnitts-priset på el antas vara 0,60 kr/kWh kostar 

det 2250 kr om året att använda lamporna. 

Om samma antaganden används för den förslagna belysningen skulle ljusanläggningen 

använda 1684 W, vilket motsvarar en förbrukning på 2021 kWh om året. Med samma pris 

på 0,60 kr/ kWh blir kostnaden 1213 kr om året. Det är en minskning med 1037 kr eller 46 

% jämfört med dagens förbrukning. 

En grov beräkning av kostnaderna för LED armaturerna visar att om en LED armatur kostar 

2500 kr skulle den totala kostnaden för endast armaturerna bli 147500 kr. Detta skulle ta 142 

år att betalas av med endast de minskade kostnaderna för använd energi.      

7.1 Förslag av delprojekt  

Eftersom elanläggningen är gjord enligt standard då den installerades och ingen utökning av 

kraftanvändning är planerad, borde belysningen i samtliga lokaler uppdateras då den inte 

följer standard som den är idag. Beroende på om standardenlig belysning eller största möjliga 

besparingar i energiförbrukning är högst prioriterad så ser följden av uppdaterad belysning 

olika ut. Med standardenlig belysning som högsta prioritet borde uppdateringen se ut som 

följande: 

• Kontoret 

• Personalrum  

• Förråd övervåning  

• Bad & omklädningsrum 

• Bilverkstaden  

• Hall  

• Metallverkstad  

Om energibesparing är av högsta prioritet bör listan inverteras med metallverkstaden först. 

Och bilverkstaden som andra projekt då dessa är överlägset är de största användarna av effekt 

i dagsläget. 

  



Modernisering av el- och belysningssystem i en industrifastighet 

 43 

8  Diskussion och slutsatser  

Vid uppstarten av detta projekt var förväntningarna att den nuvarande el-och 

belysningsanläggningen skulle ligga nära den nya anläggningen. Men efter att mer och mer 

arbete lades ner i projektet blev det uppenbart på hur mycket som behövdes förändras. 

Belysningen var den mest intressanta delen av detta projekt eftersom den gav en ny förståelse 

för hur många faktorer som måste tas i beaktning för att få en fungerande belysning.    

8.1 Diskussion 

Då de svenska föreskrifterna och standarderna är väldigt utförliga var det inte att hitta 

informationen som var en utmaning, utan det var att välja ut de delar som var relevanta till 

detta arbete.  

Då belysningsinstallationer och teori inte ingår i utbildningen var det denna del där mest tid 

har spenderats. Dels för att införskaffa en adekvat kunskap om belysning för att kunna 

konstruera ett godkänt belysningssystem, samt för att kunna använda programmet DIALux 

evo på ett korrekt vis. 

Av alla lokaler som ingick i detta projekt var kontoret det som tog upp mest tid för att få en 

standardsenlig belysning. I de andra lokalerna hade det endast behövts en sorts lysrör. Detta 

var icke en effektiv lösning i detta fall. Eftersom en belysning bestående endast av 24 W 

armaturer hade krävt fler armaturer för att uppnå standardenlig belysning. En lösning med 

endast 38 W armaturer orsakade istället en för hög ljusstyrka i rummet som helhet. Normalt 

hade detta problem kunnat lösas genom användandet av pendlade och likafördelande 

armaturer. Men kontorets låga takhöjd omöjliggör användandet av denna sortens armatur. 

Kontorets belysning utformades därför med en 38W armatur och tre 24 W armaturer. 

Eftersom denna blandning av armaturer ger bäst ljus och effekt av de armaturer som använts 

i detta projekt. 

Belysningsanläggningens energiförbrukning beräknades genom att göra en uppskattning av 

antalet dagar som det var någon närvarande i lokalerna, och hur länge de stannade där. Detta 

är en grov uppskattning som kunnat göras mer exakt med mätningar av elförbrukningen för 

belysningen. Resultatet visar på att en uppgradering till LED kommer ge besparingar i de 

årliga elkostnaderna. Dock kommer dessa LED lysrör inte alstra någon värme vilket T5 

lysrören gör. Detta kommer leda till en något kallare miljö vilket kan göra att fler element 

kanske bör installeras. Denna studie har dock inte varit en del av projektet. 

Samtliga armaturer i den förslagna belysningen är tagna ur Fagerhults sortiment. Fagerhult 

är endast en av många alternativ som kan leverera passande produkter för ett liknande 

projekt. Men då samtliga armaturer antagligen kommer att köpas från samma försäljare om 

ett nytt belysningssystem skulle installeras, och i mån om tid användes endast Fagerhults 

produkter. 

Inventeringen av el-och belysningsanläggningen i lokalerna visar att elen är fullt fungerande 

och inte mycket mer än antalet uttagspunkter behöver uppdateras. Belysningen i några av 
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lokalerna är i behov av fler armaturer för att klara av att nå en standardenlig belysning. Att 

placera ut fler av de armaturer som redan finns i lokalerna är en lösning. Men genom att 

uppdatera belysningen ifrån T5 lysrör till LED kan en belysning som uppfyller standard 

åstadkommas med endast 59 armaturer vilket är en sänkning istället för en ökning av antalet 

armaturer. Förutom minskningen i antal armaturer skulle LED belysningen minska använd 

effekt med 46 % vilket medför en minskad årlig kostnad på cirka 1037 kr. Dock är priset 

cirka 500 kr högre för LED armaturerna än för T5 armaturerna som använts i detta projekt. 

Andra tillverkare kan ha andra kostnader. Om en armatur kostar 2500 kr skulle den totala 

kostnaden för endast armaturerna bli 147500 kr med en minskad årlig kostnad av 1037 kr 

skulle armaturerna ta 142 år att betala för sig själva. Detta gör att investeringen bör tänkas 

över av ägaren, för att se om ökningen i ljus till standard är tillräcklig för att motivera 

investeringen.  

8.2 Slutsatser  

Målet med arbetet var att ge ett förslag på hur en ny el- och belysningsanläggning skulle 

kunna se ut enligt dagens standarder och att undersöka utifall en uppdatering av belysningen 

ifrån T5 lysrör till LED skulle minska den använda effekten.  

Elsystemet i lokalerna har under projektets gång utökats avsevärt för att bli godkänd enligt 

svensks tandard. Arbetet visar på att en belysningsanläggning bestående av LED armaturer 

kräver ett mindre antal armaturer för att uppnå en standardenlig belysning. Kombinationen 

av ett mindre antal armaturer och den minskade effekten dessa använder ger en sparad effekt 

på 46%. Detta bekräftar att användandet av LED armaturer är effektivare än användandet 

av T5 armaturer i detta fall. Dock kräver skiftet till LED belysning en större grundinvestering 

än en utökning av den nuvarande belysningen med ytterligare T5 armaturer. 
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Bilaga A: Placering av armaturer och ljusberäkning i 
metallverkstaden. 
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Bilaga B: Nytt elsystem i metallverkstaden. 
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Bilaga M: Gruppförteckning 

Grupp Nr Typ In[A] 

1-48 SÄKR 2x63, 9x25 

19-24 SÄKR 12x16 

31-36 SÄKR 3x16 

37-42 SÄKR 4x10, 2x16, 8x10, 1x32 

43-48 SÄKR 3x32 

49-54 SÄKR 1x63 

övervåning dvärgbrytare 13x10 

 


