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EXAMENSARBETE 
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Energibesparing i belysningsanläggningar 

Sammanfattning 

Sveriges elpris har under åren stigit avsevärt, något som har medfört att intresset för 
energieffektivisering och besparingar har ökat markant. Nossebro Energi har valt att se 
över den egna fastighetens energiförbrukning och hur den kan sänkas. Arbetet är 
fokuserat på belysningen i den del av fastigheten där åtgärder inte redan har genomförts. 

Energimätningar har utförts för att kartlägga det nuvarande tillståndet i deras 
belysningsanläggningar. Mätresultaten gav underlag till de åtgärdsförslag som redovisas 
i rapporten. Åtgärdsförslagen innehåller inga exakta investeringskostnader eller 
besparingskalkyler men beskriver hur omfattande åtgärden är. 

Resultatet visar på att de största energibesparingarna kan ske i de äldre 
belysningsanläggningarna i fastigheten. Byte av armaturer i kombination med styrning 
av dessa har tagits fram som det mest lönsamma och långsiktiga förslaget på 
energibesparing. Mindre kostsamma investeringar, som t.ex. lysrörsbyten och 
sektionering, har också redovisats som alternativ.
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Energysavings in Nossebro Energi’s lighting 
installations 

Summary 

During the last couple of years the electricity price has risen significantly, something 
that has led to a growing interest in energyefficiency and savings. Nossebro Energi has 
chosen to review their own properties energyconsumption and how to lower it. This 
report has focused on the lighting in the part of the property where measures haven’t yet 
been done. 

Energymeasurements has been made to identify the current state of their lighting 
installations. The measurements laid ground to the suggestions that has been presented 
in the report. The suggestions do not contain any exact investmentcosts or 
energysavingscalculations but describe how extensive the suggestion is. 

The result shows that the largest energysavings can be done in the older lighting 
installations in the property. Installating new armatures combined with intelligent 
control of these was considered to be the most profitable and long-sighted option. Less 
costly investments, for example substituting the flourescent lights and sectioning, has 
also been presented as alternatives. 
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Förord 

Det här arbetet är utfört på uppdrag av Nossebro Energi och är den avslutande delen i 
våran utbildning i elanläggningsteknik på Högskolan Väst. Examensarbetet pågick 
mellan vecka 13 och 22 år 2011. 

Vi vill tacka Nossebro Energi och framförallt Lars Malmerström och Peter Johansson 
som har gjort det möjligt att utföra arbetet. Även vår handledare Lars Holmblad från 
Högskolan Väst vill vi tacka för hjälp med vägledning genom arbetets gång. 

Till sista vill vi rikta ett stort tack till Johnny Haraldsson som har gett oss tillgång till 
mätinstrument och många goda råd. 

För att arbetet ska kunna följas genomgående bör det skrivas ut i färg. 

 

Trollhättan, maj 2011 

Andréas Olsson & Martin Svensson 
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1 Inledning 
Nossebro Energi är ett företag som är uppbyggt av flera mindre verksamheter 
såsom 
elservice, värme/kyla, elnät, bredband och även en butik. I deras fastighet huserar 
alla dessa verksamheter och det är där våran utredning ska genomföras. 

Fastigheten förbrukar i nuläget ca 180 000 kWh/år på en storlek av 1500m2. 

 

1.1 Problembeskrivning 

I dagsläget anser företaget att deras energiförbrukning är för hög och vill ha hjälp 
med att åtgärda detta problem. 

Uppgiften är att effektivisera och optimera belysningen i fastigheten för att minska 
kostnaderna samt förbättra ljuskvaliteten.  

Problemet är att en del belysningsarmaturer är föråldrade och har låg effektfaktor. 
Dessutom finns det nästintill ingen styrning av belysningen installerad i 
fastigheten, vilket är något som skulle kunna optimera användandet avsevärt. 

En annan del av problemet kan vara personalens förhållningssätt till 
energianvändning som t.ex. att inte låta datorer stå på dygnet runt och släcka 
belysningen när man lämnar ett rum. 

 

1.2 Mål 

Målet är att hitta åtgärder och lösningar för att på lång sikt minska elförbrukningen 
och företagets kostnader genom att optimera deras belysningsanläggningar. 

Delmål under processen: 

• Mäta belysningens elförbrukning i olika delar av byggnaden. 
• Utföra luxmätningar för att fastställa hur mycket ljus som är nödvändigt. 
• Försöka få personalen att tänka energisnålt. 
 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet omfattar endast belysningen i fastigheten på Liljegatan 15 och fokus ligger 
främst på den äldre delen av byggnaden där den är ineffektiv. De åtgärder vi 
föreslår är endast förslag på vad som kan förbättras och hur. Det är upp till 
företaget att bestämma om vad som ska genomföras då utförandet av åtgärderna 
inte ingår i projektets mål. 
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1.4 Litteraturstudier och datainsamling 

För att komma fram till åtgärdsförslag inom ramarna för belysningsteknik är 
litteraturstudier en viktig del. Den litteratur som har använts är hämtad från 
biblioteket på Högskolan Väst. Även internetsidor har varit till stor hjälp när det 
kommer till att söka information om belysningsteknik och ljuskällor. 

Ett besök gjordes också på Elfackmässan 2011 som hade en större avdelning om 
allt inom belysning. Där fanns mycket ny teknik och hjälpsamma företag som 
kunde ge inspiration och idéer till arbetet. 
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2 Belysningsteori 

2.1 Beskrivning av vanliga ljuskällor 

2.1.1 Glödlampa 

Glödlampan är den absolut vanligaste ljuskällan, men har flera nackdelar. Den är 
energikrävande och utvecklar mycket värme. En 100W glödlampa ger endast 5W 
ljus och resten blir till värme. Livslängden är ca 1 000h, vilket är lågt jämfört med 
andra ljuskällor. 

Fördelen med glödlampan är att den inte kräver något driftdon och är enkel att 
ljusreglera. Den är även väldigt billig i inköp i jämförelse med andra ljuskällor. [1, 
2] 

2.1.2 Lysrör 

Lysröret är den vanligaste ljuskällan på en arbetsplats, men främst i kontorslokaler 
och industrier. Anledningen till detta är dess driftsäkerhet och att lysröret har en 
servicelivslängd på 17 000h, dvs att upp till 80% av ljusmängden återstår vid den 
tidpunkten.  

De enda egentliga nackdelarna med lysrör är dess storlek som kan upplevas som 
långa och klumpiga att hantera, samt att de måste hanteras med stor försiktighet. 

Lysrör tillverkas i två olika storlekar, T5 (Ø16mm) och T8 (Ø26mm). I nyare 
armaturer används nästan enbart T5 lysrör. Fördelen med dessa är att de ger 
kompaktare armaturer och har en låg andel kvicksilver, jämfört med T8-lysrören 
[2]. 

2.1.3 Kvicksilverlampa 

Kvicksilverlampan används nuförtiden nästan enbart för väg- och gatubelysning. 
Den har en lång medellivslängd och bör bytas först efter 15 000h [1]. 

Det är egentligen den enda fördelen med kvicksilverlampan, som har många 
nackdelar såsom den har lång upptändningstid (ca 5min), ej ljusreglerbar och 
framförallt så är den miljöfarlig med sin höga andel kvicksilver [2]. 

2.1.4 Metallhalogenlampa 

Metallhalogenlampan är vanligt förekommande i strålkastarbelysning [4], t.ex. för 
att lysa upp en fotbollsplan eller fasaden på en byggnad. Fördelarna är att de har 
lång livslängd, ett fräscht vitt ljus och bra färgåtergivning. De är dessvärre dyra i 
inköp och kan orsaka flimmereffekter, något som gör att de sällan används 
inomhus [2]. 
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2.2 Driftdon 

För att en ljuskälla skall fungera måste den oftast kopplas till ett slags 
förkopplingsdon. Det är egentligen bara glödlampan som kan kopplas direkt till 
elnätet, då dess glödtråd är dimensionerad för en spänning på 230V och frekvens 
på 50Hz. 

Driftdonets uppgift är att förändra spänningen vid drift och att korrigera 
frekvensen.  Donet kan vara inbyggt i armaturen eller ljuskällan, eller vara 
monterad separat. Det vanligaste är att driftdonet är separat monterat inne i 
armaturen [2]. 

2.2.1 Konventionell typ för lysrör 

Konventionella driftdon eller elektromagnetiska driftdon består av en lindad spole 
på en järnkärna, en så kallad reaktor. Donen består av tidigare nämnda reaktor, 
glimtändare och en kondensator. Glimtändaren är till för att ge lysröret en förström 
som gör att elektroderna i röret blir varma. När lysröret har tänts flyter strömmen 
genom röret och glimtändaren inaktiveras. En av de vanligaste orsakerna till brand 
på företag och industrier är armaturer med lysrör som står och blinkar. Detta ger 
upphov till att glimtändaren överhettas som i sin tur leder till att reaktorn kortsluts 
och kan fatta eld [1, 2]. 

2.2.2 HF-don för lysrör 

I alla nya lysrörsarmaturer sitter det ett så kallat högfrekvent (HF) driftdon. Det gör 
det möjligt att driva lysrören med elektronik istället för med elektromagnetism. Det 
ger ljuskällan längre livslängd, lägre effekt och högre komfort. Undersökningar 
visar på att flimmereffekten som konventionella don ger upphov till ger många 
människor huvudvärk. Denna flimmereffekt uppstår inte när man använder HF-
donet. 

Ur energibesparningssynpunkt är HF-don det självklara valet eftersom det ger 
ungefär 25% lägre energiförbrukning jämfört med det konventionella donet. HF-
donet är dyrare i inköp men det är en investering som lönar sig i slutändan. [2, 3] 
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2.3 Belysningsstyrka (lux) 

Belysningsstyrka mäts i enheten lux, som är ett mått på hur stort ljusflöde som 
träffar en viss yta. En hög belysningsstyrka gör det enklare för ögat att se detaljer, 
men det finns dock en gräns när det blir för ljust då ögat istället bländas. Ofta 
misstas belysningsstyrka som ett mått på ljuskvalitet vilket inte alls stämmer, det 
säger egentligen inget alls om hur ljuset upplevs i en specifik miljö. Det bästa sättet 
för att uppskatta en lokals ljuskvalitet är att använda det egna ögat som bedömning.  

Tabell 1. Rekommenderade luxvärden för olika typer av arbeten [1] 

Typ av lokal Allmänbelysning [lux]
Garage 75
Korridorer 100 - 200
Enkelt arbete 300
Verkstäder 500
Ritkontor 750
Krävande synarbete >1000  

Det finns fler faktorer att ta hänsyn till än armaturer och ljuskällor för att få god 
ljuskvalitet i en lokal, bl.a. vägg- och takfärger som är mörka absorberar ljus och 
ger ett intryck av att rummet är dåligt upplyst. Därför är det viktigt att se helheten 
under en ljusplanering och att inte endast fokusera på belysningsstyrkan [1, 2]. 

2.4 Styrning av belysning 

2.4.1 Närvarostyrning 

Ett sätt att styra belysningen är att använda närvarodetektor som känner av när 
personer är i rörelse i den lokal de bevakar. Användaren ställer själv in den tid 
belysningen ska lysa efter att detektorn har registrerat rörelse. Detta kan ge stora 
energibesparingar på platser där belysningen är tänd onödigt länge i relation till hur 
ofta lokalen aktivt används. 

2.4.2 Sektionering 

Sektionering innebär att belysningen delas upp i grupper utifrån hur innehavaren 
av anläggningen vill att den ska kunna tändas. Ett enkelt exempel på detta är om ett 
rum har två armaturer som tänds via en strömställare. En sektionering av dessa 
medför att armaturerna tänds från varsin strömställare, och därmed kan användaren 
själv bestämma hur mycket belysning som ska vara tänd samtidigt.  

I större skala kan sektionering ge stora energibesparingar som endast begränsas av 
användandet. 
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3 Beskrivning av undersökt anläggning 
Figur 1 visar ett enlinjeschema över uppbyggnaden av fastighetens elcentraler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Enlinjeschema över anläggningen 

 

I dagsläget förbrukar fastigheten ca 180 000kWh/år på en storlek av 1500m2. 
I kallagret och inlastningen (1) finns det 37st armaturer med T8-lysrör som är ca 
40 år gamla. Svetsverkstaden (2) och lagret (3) har gemensamt 14st armaturer av 
nyare typ, som drivs av HF-don. Även i elverkstaden (4) är belysningen modern, 
och det sitter där 15st armaturer. Verkstaden (5) har 10st belysningsarmaturer av 
samma typ som kallagret. Mer ingående information om belysningen framkommer 
i avsnitt 4.3. 

Figur 2 visar ritningar över byggnadens uppbyggnad. Siffrorna visar vilka delar av 
byggnaden som arbetet är utfört på. Centralerna där mätningar har skett är också 
utplacerade på ritningen. 
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Figur 2. Ritning över byggnaden. 1-Kallager och inlastning, 2- Svetsverkstad,  

3-Lager, 4-Elverkstad, 5-Verkstad. 
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4 Mätningar av energi och belysningsstyrka 

4.1 Energimätningsinstrument 

För att kunna fastställa den nuvarande energiförbrukningen och aktiva drifttiden 
utfördes energimätningar på de olika belysningsgrupperna i fastigheten. Dessa 
genomfördes med hjälp av mätinstrumentet Chauvin Arnoux C.A 8335 Qualistar 

+.  Instrumentets huvudsakliga funktioner är att mäta effekt, energi, övertoner, 
distorsionsfaktor och startströmmar för el-motorer. 

 

Figur 3. Mätinstrumentet Chauvin Arnoux C.A. 8335 Qualistar + 

Alla mätningar utfördes under ett dygn vardera. Anledningen till detta är att 
användningen ser i stort sett likadan ut varje arbetsdag, varpå en längre mätperiod 
inte hade gjort någon skillnad för slutresultatet. 

För att genomföra en mätning används strömtänger som hängs på vardera fas som 
ska mätas. Spänningen var enklast att komma åt via ett trefasuttag eller genom att 
koppla på krokodilklämmor på spänningsförande delar i centralen. (se figur 4.). 
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Figur 4. Uppkoppling av strömtänger och krokodilklämmor i central A1 

När fasföljderna är i rätt ordning ställs instrumentets parametrar in efter 
användarens eget behov, som t.ex. ström, spänning, effekt och effektfaktor. Efter 
att mätningen har utförts sammanställer instrumentet de uppmätta värdena och 
räknar ut den förbrukade energin. Allt detta överförs sedan till datorn med hjälp av 
programmet Power Analyser. I programmet analyseras sedan den insamlade datan 
och sammanställs i diagram och tabeller som gör det lätt att överskåda 
mätningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energibesparing i Nossebro Energis belysningsanläggningar 

 

 10 

4.2 Luxmätningsinstrument 

Belysningsstyrkan i fastigheten har uppmätts med en handhållen luxmeter av 
modell Hagner EC 1. Instrumentet känner av belysningsstyrkan med hjälp av en 
detektor som är placerad i det övre vänstra hörnet (se figur 5). 
Mätningarna har endast omfattat allmänbelysning, dvs. ingen direkt 
arbetsplatsbelysning. Belysningsstyrkan mäts upp genom att placera luxmetern 
85cm över golvet. I varje rum bör flera punkter mätas för att sedan kunna räkna ut 
ett medelvärde för rummet. Mätpunkterna ska väljas så att de hamnar i alla olika 
delar av rummet, såväl under armaturer som mellan dem [4].  

 

Figur 5. Luxmeter Hagner EC 1 
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4.3 Resultat av mätningar 

4.3.1 Kallager och inlastning – central A1 

Kallagrets belysning är fördelad över tre linor i central A1 med varsin strömställare 
(1, 3 och 4). strömställare 1 och 3 ligger fördelade på 3 faser, medan strömställare 
4 endast har belastning på en fas. Strömställare 3 styr även belysningen vid 
inlastningen. Armaturerna har 3st T8 lysrör på 58W vardera och är närmare 40 år 
gamla med drossel och glimtändare. 
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Figur 6. Strömställare 1, Mätperiod: 2011-04-18 kl. 10.20 – 2011-04-19 kl 10.20, 

aktiv drifttid: 8h 30min, P total = Röd, Q total = Blå 
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Figur 7. Strömställare 3, Mätperiod: 2011-04-14 kl. 12.00 – 2011-04-15 kl 12.00,  

aktiv drifttid: 11h 20min, P total = Röd, Q total = Blå 
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Figur 8. Strömställare 4, Mätperiod: 2011-04-19 kl. 10.40 – 2011-04-20 kl 10.40,  

aktiv drifttid: 8h 40min, P total = Röd, Q total = Blå 

 

Armaturerna i de här mätningarna är av äldre typ, vilket märks framförallt på 
effektfaktorn. De förbrukar i nuläget onödigt mycket reaktiv effekt som i sin tur 
leder till att strömmen i anläggningen blir högre än vad som egentligen behövs. 

Figur 6, 7 och 8 visar också på att belysningen är tänd under hela arbetsdagen även 
fast personalen endast befinner sig i lokalen ett fåtal gånger per dygn. I figur 7 
framgår det att personal har varit på företaget vid kl. 20 på kvällen och tänt 
belysningen under en kort period. 
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4.3.2 Svetsverkstad och lager – central A1G1 

Belysningen i den här mätningen är fördelad över två faser i central A1G1, en för 
vardera rum. Här används nyare armaturer med 2st T5 lysrör på 28W som drivs av 
HF-don. 
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Figur 9. Mätperiod: 2011-04-20 kl. 11.10 – 2011-04-21 kl 11.10 

Svetsverkstad: Aktiv drifttid: 6h 30min, P total = Röd, Q total = Blå 

Lager: Aktiv drifttid: 8h 50min, P total = Orange, Q total = Lila 

 

Figur 9 visar klart och tydligt att belysningen i både lagret och svetsverkstaden är 
modern. Effektfaktorn är mycket nära 1 (optimalt värde), vilket betyder att 
anläggningen är effektiv och inte förbrukar mer än belysningen kräver. 

Även här syns det att det är tänt under hela arbetsdagen, något som är överflödigt. 
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4.3.3 Elverkstad – central A1C1 

I elverkstaden är belysningen uppdelad på två trefasgrupper i central A1C1, varpå 
den senare gruppen endast matar en armatur per fas. Även här är belysningen 
driven av HF-don, fast med 2st T5 lysrör på 49W vardera. 
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Figur 10. Lina 1, Mätperiod: 2011-04-26 kl. 10.40 – 2011-04-27 kl 10.40,  

aktiv drifttid: 11h, P total = Röd, Q total = Blå 
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Figur 11. Lina 2, Mätperiod: 2011-04-27 kl. 11.00 – 2011-04-28 kl 11.00, 

aktiv drifttid: 11h 20min, P total = Röd, Q total = Blå 

Även här är armaturerna redan utbytta till modernare typ som har bra 
energieffektivitet. Här krävs det stark belysning för att genomföra noggrant arbete 
vid exempelvis skåpsbyggen. 



Energibesparing i Nossebro Energis belysningsanläggningar 

 

 15 

4.3.4 Verkstad – central A1 

Här är belysningen densamma som i kallagret, 3st T8 lysrör på 58W vardera. 
Belysningen matas från huvudcentralen A1 och är uppdelad på två faser. 
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Figur 12. Mätperiod: 2011-04-28 kl. 12.00 – 2011-04-29 kl 12.00 

aktiv drifttid: 8h 20min, P total = Röd, Q total = Blå 

 

Figur 12 visar på att det verkligen krävs åtgärder för belysningen i verkstaden. Den 
reaktiva effekten är nästan dubbelt så stor som den aktiva effekten vilket leder till 
att onödigt mycket ström flyter genom anläggningen.  
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4.3.5 Gårdsbelysning – central A1E1 

Utebelysningen matas från central A1E1 som är placerad i kallagret. Den styrs av 
ett skymningsrelä som ger en impuls till belysningskontaktorn när det blir mörkt. 
Belysningen består av två olika ljuskällor; kvicksilver och metallhalogen. 
Fasadbelysningen har 4st kvicksilverlampor på 125W vardera och 3st 
metallhalogenlampor på 70W vardera. Det finns även två strålkastare på gården 
som har ljuskällor av metallhalogen på 400W/st. 
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Figur 13. Mätperiod: 2011-04-22 kl. 07.00 – 2011-04-23 kl 07.00, 

 aktiv drifttid: 9h 30min, P total = Röd, Q total = Blå 

 

Gårdsbelysningen har en bra effektfaktor, alltså flyter det inte mycket mer ström än 
vad som krävs för att driva belysningen i ledningarna. 
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4.3.6 Markbelysning – central A1C1 

Även denna belysningsgrupp styrs av ett skymningsrelä men matas från central 
A1C1. Ljuskällan i markbelysningen är av metallhalogen. Vid entrén sitter 2st 
70W och resterande är 35W. Vid mätningens genomförande var 3st lampor trasiga 
av totalt 16st. 
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Figur 15. Mätperiod: 2011-04-30 kl. 07.00 – 2011-05-02 kl 07.00,  

aktiv drifttid: 8h 40min, P total = Röd, Q total = Blå 

 

Figur 15 visar klart och tydligt att markbelysningen inte är någon stor energibov i 
sammanhanget.  
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4.4 Tabell över mätresultat 

För att lättare överskåda de relevanta mätresultaten har de sammanställts i tabell 2 
och 3.  

Tabell 2. 

Benämning [central] Aktiv effekt [kW] Aktiv energi [kWh] Effektfaktor
Kallager 1 [A1] 3,28 26,81 0,62
Kallager 3 [A1] 2,45 27,16 0,63
Kallager 4 [A1] 1,30 11,10 0,70
Svetsverkstad [A1G1] 0,30 2,05 0,99
Lager [A1G1] 0,52 4,54 0,99
Elverkstad 1 [A1C1] 1,37 14,83 0,99
Elverkstad 2 [A1C1] 0,32 3,66 0,99
Verkstad [A1] 2,29 18,98 0,50
Gårdsbelysning [A1E1] 1,65 15,21 0,90
Markbelysning [A1C1] 0,72 6,12 0,66  
 
Tabell 3. 

Benämning [central] Luxvärde Armaturer Ljuskällor Fungerande ljuskällor
Kallager 1 [A1] 342 14st 42st 42st
Kallager 3 [A1] 342 14st 42st 32st
Kallager 4 [A1] 342 9st 27st 23st
Svetsverkstad [A1G1] 173 5st 10st 10st
Lager [A1G1] 288 9st 18st 18st
Elverkstad 1 [A1C1] 972 12st 24st 24st
Elverkstad 2 [A1C1] 972 3st 6st 6st
Verkstad [A1] 382 10st 30st 28st
Gårdsbelysning [A1E1] 4+3+2st 9st 9st
Markbelysning [A1C1] 14+ 2st 16st 13st
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5 Åtgärdsförslag 

5.1 Kallager och inlastning – central A1 

Totalt har mätningar skett över 37st armaturer, men egentligen sitter bara 28st av 
dessa i kallagret. I inlastningen sitter 7st och de resterande 2st i ett förråd på andra 
våningen. De är alla av samma armaturtyp och matas från samma ledningar, därför 
tas även de med i åtgärdsförslagen.  

Problemet i kallagret är dess stora energiförbrukning sett till hur mycket det 
används. Dessutom är armaturerna så pass gamla att de inte är speciellt effektiva 
och kräver mycket underhåll.  

Med fördel kan flera av dessa förslag kombineras. 

5.1.1 Förslag 1 – Byte av armaturer 

Eftersom anläggningen redan är närmare 40 år gammal så vore den bästa 
investeringen att byta ut samtliga armaturer. De nya energisnålare HF-donen skulle 
kunna sänka energiförbrukningen med upp till 25% och ge bättre ljuskomfort utan 
flimmer, samt längre livslängd hos ljuskällan [2, 3].  

För kallagret kan den bästa lösningen vara att fortfarande använda T8-lysrör, då de 
tål lägre temperaturer bättre än T5:orna. Dock finns det speciella T5-lysrör som 
klarar låga temperaturer [5]. 

Även antalet armaturer skulle kunna reduceras då nyare armaturer generellt sett har 
bättre reflektor som fördelar ljuset över lokalen på ett effektivare sätt [2].  

Investeringskostnaden för detta förslag är det absolut dyraste, men också det som 
ger bäst resultat på lång sikt [6]. 

5.1.2 Förslag 2 – Energisnålare lysrör 

En mindre kostsam investering är att endast byta ut de befintliga lysrören mot 
nyare, energisnålare sådana. Ett exempel på sådana lysrör är Osram Lumilux T8 

ES. Detta är ett enkelt och ekonomiskt sätt att sänka förbrukningen i den befintliga 
anläggningen upp till 10% [7]. 

Att bara byta lysrören kan ses som en tillfällig lösning på problemet. Inom en snar 
framtid kommer armaturerna ändå att behöva bytas ut med tanke på deras höga 
ålder. 
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5.1.3 Förslag 3 – Styrning av belysning 

Drifttiden på kallagrets belysning är idag mellan 9 till 11h per arbetsdag enligt 
figur 6, 7 och 8. Under den tiden är det få stunder någon vistas aktivt i lokalen. En 
närvarodetektor hade minskat drifttiden avsevärt och optimerat användandet av 
belysningen. Dessutom förlänger det livslängden på anläggningen eftersom 
belysningen inte står på i onödan. 

Den här åtgärden är en billig och enkel lösning som med fördel kan kombineras 
med andra förslag. 

5.1.4 Förslag 4 – Sektionering 

En annan bra lösning vore att sektionera belysningslinorna. Belysningslina 3 kan 
delas upp så att den endast tänder inlastningen och inte en del av lagret samtidigt. I 
lagret finns fyra rader med armaturer. Dessa kan sektioneras och tändas två och 
två, t.ex. rad 1 och 3 samt 1 och 4, med varsin strömställare. 

Sektionering gör det möjligt att inte tända fler armaturer än nödvändigt, som t.ex. i 
nuläget när inlastningen tänds samtidigt som en rad i lagret. Det är svårt att 
uppskatta energibesparningen med denna metod då det är upp till användaren att 
tänka energisnålt och inte tända mer än vad som krävs. 

Att kombinera denna sektionering med en närvarostyrning som endast tänder upp 
två rader är en lösning som tillsammans ger en smidig användning och sparar 
energi. 

5.2 Svetsverkstad och lager – central A1G1 

Både svetsverkstaden och lagret har nya armaturer med T5-lysrör och HF-don 
installerade. Därför är det inte aktuellt att byta armaturerna, då de redan är 
energisnåla. Åtgärder för energibesparingar är svåra att motivera på såhär små 
laster, därför fokuseras förslagen främst på ljuskvalitet och komfort. 

5.2.1 Svetsverkstad 

Framförallt svetsverkstaden känns dunkel, vilket beror på den mörka omgivningen 
och det gula ljuset från lysrören. Luxvärdet här är långt under normerna (se tabell 
1) och skulle behöva förbättras för en bättre arbetsmiljö.  

En åtgärd som kan vidtas för att få bättre ljuskvalitet är att byta till lysrör med 
högre ljusstyrka och ett naturligare ljus.  
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5.2.2 Lager 

I lagret är det svårare att hitta åtgärder då förbrukningen är låg, armaturerna är nya 
och inget egentligt arbete utförs där. Därför är kravet på belysningskomfort lägre 
än i svetsverkstaden. Det vore inte lönt att byta ut lysrören då det inte utförs 
specifika arbeten där. 

När lysrören ändå ska bytas ut kan däremot samma åtgärder som i svetsverkstaden 
vidtas, då andra lysrör hade gett lokalen ett skarpare, naturligare ljus. 

En mindre, kostnadsfri åtgärd är att helt enkelt släcka ljuset efter sig. Mätningen 
tyder på att det står tänt i lagret mer än nödvändigt, och även om besparingen inte 
är enorm så förlänger det ändå ljuskällans livslängd. 

5.3 Elverkstad – central A1C1 

Elverkstaden är utrustad med HF-don och T5-lysrör som har en bra effektfaktor. 
Belysningen i lokalen har hög ljusstyrka, något som är nödvändigt för det krävande 
synarbetet vid skåpsbyggen. 

Eftersom så pass högt luxvärde krävs speglas energiförbrukningen därefter. För att 
dra ner på kostnaderna är den enda lösningen att minska antalet armaturer, något 
som företaget får ta ställning till om det är en bra åtgärd. 

Elverkstaden har den bästa belysningsanläggning av de lokaler arbetet har inriktat 
sig på. Den är helt enkelt bra anpassad efter de arbetsuppgifter som utförs där. 
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5.4 Verkstad – central A1 

Belysningen i verkstaden består av konventionella don med T8-lysrör, samma typ 
som sitter i kallagret. Effektfaktorn här är den lägsta uppmätta, något som ger 
upphov till att högre strömmar än nödvändigt flyter genom ledningarna. 

5.4.1 Förslag 1 – Byte av armaturer 

Genom att byta till armaturer med HF-don och T5-lysrör kan strömmarna nästan 
halveras med bibehållen aktiv effekt. Uträkningar som har genomförts visar att den 
nuvarande strömmen i anläggningen är 19,91A. Med HF-don som har en 
effektfaktor på 0,99 får anläggningen en ström på 10,06A. 

En lägre ström i anläggningen gör den driftsäkrare och ger mindre påfrestning på 
ledningarna. 

Skillnaden från åtgärden i kallagret är att verkstaden kan använda armaturer med 
vanliga T5-lysrör då temperaturen är stabilare här.  

Dessutom kan med största sannolikhet den aktiva effekten sänkas även med 
bibehållen ljusmängd, då nyare armaturer är mycket mer energieffektiva och, som 
tidigare nämnt, kan ha en förbrukning som är upp till 25% lägre än de som sitter i 
lokalen nu [2, 6]. 

Det här förslaget känns som en lönsam investering, både ur ljuskomfort- och 
energibesparingssynpunkt. 

5.4.2 Förslag 2 – Energisnålare lysrör 

Precis som i kallagret kan en mindre kostsam investering göras genom att byta ut 
befintliga lysrör till energisnålare sådana. 

Detta är en bra budgetlösning för att dra ner något på energiförbrukningen, även 
om den främsta rekommendationen är att byta ut samtliga armaturer i lokalen. 
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5.5 Gårdsbelysning – central A1E1 

Belysningen lyser upp den inhägnade gården när det är mörkt, och finns framförallt 
till för att minska inbrott och kopparstölder. Eftersom belysningen styrs av ett 
skymningsrelä varierar drifttiden, och därmed även energiförbrukningen, med 
årstiderna.  

Den enda åtgärd som känns rimlig är att avverka, eller åtminstone minska, 
fasadbelysningen. Strålkastarna lyser upp tillräckligt stor del av gården med sina 
starka metallhalogenlampor på 400W vardera. Fasadbelysningen lyser förvisso till 
viss del upp ingången till inlastningen men känns ändå överflödig, då i stort sett 
inga leveranser sker kvällstid. 

En grov överslagsräkning på den drifttid som är uppmätt (9,5h) visar på att den 
föreslagna åtgärden kan medföra en ungefärlig besparing på 6,75kWh. 

Det här förslaget är en kostnadsfri besparing som inte gör någon större inverkan på 
arbetsmiljön eller försämrar gårdsupplysningen nämnvärt. 

5.6 Markbelysning – central A1C1 

Markbelysningen lyser upp framsidan av fastighetens fasad och är framförallt 
dekorativ, men är också ett skydd mot inbrott och vandalisering. 
Energiförbrukningen är så pass liten att det inte vore lönt att utföra någon åtgärd. 
Belysningen uppfyller sin funktion och kostar inte mycket i drift. 
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6 Analys och slutsatser 
Arbetet började problematiskt då det första mätinstrumentet, HT Italia Vega 76, 
inte uppfyllde de krav som ställdes. Det kunde inte mäta strömmar under 5A samt 
att det inte kunde främställa mätresultaten i grafer. Två veckor in i projektet byttes 
instrumentet ut mot ett Chauvin Arnoux C.A. 8335 Qualistar + som tillhandahölls 
av Högskolan Väst, vilket sedan användes i samtliga mätningar. Detta medförde att 
planeringen blev förskjuten en vecka framåt. I övrigt har arbetet följt planeringen. 

Målet med arbetet var att ge förslag på åtgärder för att på lång sikt minska 
elförbrukningen och företagets kostnader.  

Resultatet visar att energibesparingar kan åstadkommas, såväl större investeringar 
som kostnadsfria åtgärder. Granskningen av de olika anläggningarna visar också 
att flera belysningsgrupper redan ligger på en energisnål nivå, medan större, mer 
energibesparande åtgärder kan vidtas i andra, framförallt i de äldre 
belysningsanläggningarna.  

Arbetet har gett svar på målen genom förslagen på energibesparingar på de 
uppmätta belysningsanläggningarna där åtgärder kan eller bör vidtas. Trots att 
förslagen inte redovisar några exakta investeringskostnader eller besparingar, kan 
de vara en vägledning och grund till framtida åtgärder. 

Åtgärderna för kallagret och verkstaden bör prioriteras, då de åtgärderna är de mest 
omfattande och energisparande. Att avverka fasadbelysningen på gården kan även 
prioriteras, då den är kostnadsfri och är ett enkelt arbete att utföra. 

Ett fortsatt arbete i samma riktning kan vara att få personalen att tänka mer 
energisnålt genom att till exempel genomföra en energivecka, där personalen får i 
uppgift att tänka energisnålt. Jämförelser kan sedan göras med föregående veckor 
och därmed se hur mycket energi som kan sparas endast genom att vara 
energimedveten. 
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