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SAMMANFATTNING 
 

I landets skollokaler står belysningssystemen idag för uppemot 30% av elförbrukningen. På många 

håll i landet är systemen förvisso välfungerande och robusta, men samtidigt omoderna och 

ineffektiva. Samtidigt går teknikutvecklingen inom belysningsområdet framåt i ett rasande tempo, 

där LED-tekniken nu fått fotfäste på allvar. Möjligheterna för belysningsstyrning blir också alltmer 

omfattande och avancerade, där styrning av enskilda armaturer idag är möjlig också i mycket stora 

system. Om såväl styrning som belysningstyp väljs med omsorg finns det en mycket stor 

besparingspotential – såväl ekonomiskt som energimässigt! 

I examensarbetet genomförs mätningar av belysningens drifttider med en egenutvecklad metodik i 

två likvärdiga skollokaler med olika belysningssystem i Motala kommun. I den ena lokalen återfinns 

ett åldrande system med T8-lysrör utan någon egentlig styrning. I den andra lokalen ett 

belysningssystem med T5-lysrör med tillhörande styrsystem, som slår av belysningen efter att 

lokalen stått tom en viss tid. 

 

En redogörelse för skillnaderna mellan olika belysningssystem med tillhörande styrningsprinciper 

återfinns också i arbetet. Kombinerat med resultatet från mätningarna mynnar arbetet sedan ut i ett 

antal rekommendationer inför ett framtida utbyte av belysningssystemen i Motala kommuns 

skollokaler.  

 

 

 

ABSTRACT 
 

In public schools, as much as 30% of the energy consumption can be tracked down to the lighting 

systems in classrooms. Generally, the systems are functional and robust, but also outdated and 

ineffective. Meanwhile, the pace of the technological development is rapid (and increasing). Today, 

the LED-technology has found it’s solid place on the market as the price level has decreased 

dramatically during later years. Simultaneously, the possibilities and advantages with efficient 

lighting control are becoming more and more obvious as the development is progressing quickly. If 

optimally combined, LED-technology and lighting control can result in huge savings in terms of 

energy and cashflow.   

In this thesis, measurements of run-times have been done on the lighting systems in two different 

schools in Motala Municipality. This have been done with an own developed methodology. In the 

schools, the installed lighting systems are differing from each other regarding type, age and whether 

lighting control is installed or not.  

Also, differences between different available technologies on the market is broadly described and 

discussed. Combined with results from measurements done, the thesis will outline in several 

recommendations regarding an eventual upcoming change of installed lighting systems in many 

classrooms within the municipality.  
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1 
INLEDNING 

 

 

Under de senaste decennierna har frågor rörande energieffektivisering tagit allt större plats i den 

generella miljödebatten. I tider när debatten om växthuseffekten och jordens ändliga resursutbud 

ständigt är aktuella, så återkommer ständigt frågan om hur energinyttjandet kan optimeras på såväl 

nationell som internationell nivå.  

I den privata sektorn, och då för såväl små som stora aktörer inom flertalet skilda branscher, kan en 

energiomställning relativt lätt initieras via lagar, skatter, subventioner och andra riktade insatser. 

Som exempel på detta kan nämnas investeringsstöd för installation av solceller (Statens 

energimyndighet, 2015), eller ett antal olika energibeskattningar (Skatteverket, 2016). 

För den offentliga sektorn, exempelvis inom kommunal verksamhet, måste en omställning istället i 

större utsträckning initieras lokalt via direktiv från den enskilde kommunen. Betydande miljökrav kan 

även ställas i de offentliga upphandlingar som kommunen aviserar. Många gånger är det heller inte 

självklart vart och hur en energibesparing faktiskt kan genomföras i en kommun utan att ekonomiska 

direktiv försummas eller att ramavtal riskerar att brytas.  

Ett exempel på en idag relativt dold post för energieffektivisering är belysning. Faktum är att 

uppemot 30 % av elförbrukningen i såväl privata som offentliga lokaler kan kopplas just dit. Inte 

sällan är merparten av tekniken i aktuella lokaler samtidigt gammal, om än välfungerande (Swedish 

Energy Agency 2010). Sedan systeminstallationen i många av dessa lokaler genomfördes, har 

utvecklingen inom området varit omfattande. De senaste decennierna har bland annat resulterat i 

LED-teknikens intåg och mognad, samt att en mängd digitala system för belysningsstyrning har 

lanserats. Besparingspotentialen är därför mycket stor om många åldrande system moderniseras 

och byts ut, vilket examensarbetet ämnar påvisa. 
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1.1 Bakgrund och syfte 

 

Enligt ansvarig personal på fastighetsenheten i Motala, Peter Samuelsson, är det huvudsakligen 

belysnings- och ventilationssystemen som står för elförbrukningen i kommunens lokaler. Peter 

menar samtidigt att värmesystemen i sånär på samtliga skollokaler i kommunen är av fjärrvärmetyp, 

något som också får stöd i en sedan tidigare genomförda inventering. (Samuelsson, 2015) (Peter 

Hagström - LH Ingenjörsbyrå AB, 2015).  

Under 2014 gjordes en inventering av de elektriska anläggningarna i kommunens skollokaler. I den 

framgår att stora delar av belysningen fortfarande utgörs av lysrör typ T8 och utan någon form av 

styrning. I viss mån har även lysrör av typ T5 installerats tillsammans med system för 

närvarodetektering. Bedömningen är att de befintliga belysningssystemen i stor utsträckning 

kommer att behöva bytas ut på 5–15 års sikt (Peter Hagström - LH Ingenjörsbyrå AB, 2015). Framför 

allt är det då de åldrande T8-rören som är aktuella för utbyte.  

Vid en eventuell nyinvestering är kommunens kav på återbetalningstiden strikta. Skall sedan hänsyn 

dessutom tas till bland annat belysningssystemens tekniska prestanda och arbetsmiljömässiga 

aspekter så kan en mängd olika lösningar på förhand betraktas som mest lämpade. Inför ett 

kommande byte önskar därför fastighetsenheten i Motala kommun att utreda belysningens 

nyttjandegrad i ett antal skollokaler och hur väl befintliga belysningssystem fungerar 

Genom en undersökning av reglertekniska möjligheter, egna mätningar och teoretiska resonemang, 

skall också den energimässiga och ekonomiska besparingspotentialen uppskattas. Hänsyn bör även 

tas till den aktuella lärandemiljön och medföljande krav på bland annat ljusstyrka och ljuskvalitet.  

I examensarbetet skall därför en väl förankrad jämförelse mellan olika belysningslösningar tas fram 

och resultera i ett antal förbättrings- och förändringsförslag av de nuvarande systemen.  

 

För att möjliggöra detta är kunskap rörande belysningens drifttider relativt lokalens nyttjandegrad 

en absolut nödvändighet. Stor vikt kommer därför att läggas vid utvecklandet av en egen metodik 

för långvariga mätningar av just drifttider, vartefter en utvärdering av aktuella belysningslösningar i 

en lokal, med avseende på reglering och effektivitet, är möjlig att genomföra. För att förenkla 

replikerbarheten och utöka möjligheterna till att en större mängd mätningar kan genomföras även 

efter examensarbetes slutförande, skall metodiken inte kräva några specialistbehörigheter för 

driftsättande (exempelvis elektrikerutbildning). Antalet nödvändiga komponenter skall också hållas 

på en minimalistisk nivå för att undvara behovet av ny och dyr utrustning och samtidigt göra 

metodiken så enkel som möjligt i sitt utförande.  

Rapporten syftar ytterst till att ge såväl fastighetsförvaltningens tjänstemän som kommunala 

beslutsfattare ett genomarbetat underlag att förhålla sig till inför kommande nyinvesteringar. 

Utvecklad metodik skall också ge stimulans för på sikt genomföra ytterligare mätningar av 

belysningens drifttider i fler av kommunens lokaler.     
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1.2 Problemformulering  

 

Utifrån de givna förutsättningarna samt de krav som ställts från fastighetsenheten i Motala 

kommun, skall följande frågeställningar besvaras: 

• Hur stor är belysningens nyttjandegrad med avseende på antalet timmar som lamporna är 

tända per dag och vecka? Skiljer det sig mellan olika årskurser och/eller lokaltyper? 

 

• Hur stor energibesparing kan göras vid ett byte av belysningskällor från T8- till T5-lysrör 

respektive från T8- och T5-lysrör till LED-belysning? Hur skiljer sig de möjliga 

reglerprinciperna sig åt och vad blir livscykelkostnaden i de olika fallen? 

 

• En egen metodik för att utvärdera aktuella belysningslösningar med avseende på reglering 

och effektivitet skall utvecklas och utvärderas. Metodiken skall vara enkel såväl i sitt 

utförande som att replikera och inte kräva några specialistbehörigheter, (exempelvis 

elektrikerutbildning), för driftsättande.   

 

• På vilket sätt och med vilka tekniska lösningar kan ljuset i ett klassrum eller i en korridor 

regleras, så att den genomsnittliga belysningsstyrkan anpassas efter arbetsmiljömässiga 

krav? Hur ska belysningen regleras om hänsyn även ska tas till ljusinsläpp från fönster, 

ljuskvalitet, och att energianvändningen samtidigt skall minimeras?  

 

1.3 Avgränsningar 

 

1.3.1 Skoltyper 

 
Två skolor med kommer att tas i beaktande under examensarbetet. Respektive skola skiljer sig 

tydligt åt utifrån ett belysningstekniskt perspektiv, främst då med avseende på belysningstyper och 

möjligheterna till adekvat belysningsstyrning.  

• Närvaromätningar med hjälp av en egenutvecklad metod skall genomföras. På respektive 

skola skall mätningar utföras i ett så kallat hemklassrum för årskurs 6 där de 

belysningstekniska förutsättningarna skiljer sig åt. Tydligt fokus läggs på mätningar i typiska 

klassrumsmiljöer för främst teoretiska ämnen, vilka är överlägset vanligast på en skola. 

Övriga lokaler på respektive skola såsom idrottssalar, slöjdsalar, kontor eller förråd ej 

kommer att tas i beaktande.  

 

• Mätningarna utförs kvalitativt snarare än kvantitativt, då avsikten är att genomföra och 

utvärdera mätningar i två klassrum under en längre sammanhängande tidsperiod (fyra 

veckor i februari 2016 och mars 2016), snarare än kortare mätningar i ett större antal 

lokaler.  

 

• Endast mätningar som inte bryter elsäkerhetsverkets normer och behörighetskrav skall 

genomföras och inga förändringar av de befintliga belysningssystemen genomförs. Den för 

mätningar relevanta utrustningen skall vara allmänt tillgänglig och inte kräva någon form av 

specialistutbildning. Målsättningen är att fortsatta mätningar, med kvantitativ inriktning, 
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skall kunna genomföras av såväl elever och lärare, som övrig skolpersonal efter 

examensarbetets slutförande. 
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1.4 Disposition och kortfattad metodsammanfattning 

 

Examensarbetets teoridel inleds med en genomgång av grundläggande konstruktions- och 

funktionsprinciper för vanliga belysningskällor såsom lysrör och lysdioder (LED). Därefter skiftas 

fokus till det reglertekniska området. Förutom en presentation av olika sensortyper som är vanligt 

förekommande vid belysningstekniska system, gås olika principer för såväl automatiska som 

manuella tillslag respektive frånslag av belysning igenom. För att knyta ihop påsen presenteras också 

några vanligt förekommande analoga- och digitala styrsystem där principerna för till- och frånslag på 

olika sätt har applicerats.  

Beroende på var och hur belysningen ämnas att användas, bör även ljusets kvalitet samt eventuella 

miljökrav tas i beaktning. Teorikapitlet inkluderar därför också en kortare introduktion till ett par 

mjuka parametrar som kan vara av intresse, såsom färgtemperatur och färgåtergivning, samt en 

sammanfattning av från EU kommande miljökrav inom det belysningstekniska området. 

Därefter presenteras den egenutvecklade metodiken som utgör examensarbetets grundstomme, 

vilken baseras på kontinuerliga temperaturmätningar på relevanta delar av en belysningsarmatur. 

När belysningen är påslagen har en högre temperatur kunnat uppmätas på olika delar av armaturen 

än när samma belysning är avslagen. Genom att kombinera data för temperaturdifferenser med data 

för koldioxidhalter i de klassrum där mätningar genomförts, skapas en god och tillförlitlig bild över 

hur belysningen används före, under och efter lektionstid. 

Utifrån framkomna resultat uppskattas såväl den energimässiga som ekonomiska 

besparingspotentialen vid utbyten från ett system till ett annat. Metodiken och olika angreppssätt 

för analys av framtagendata utvärderas sedan kritiskt. Slutligen sätts resultaten in i ett bredare 

perspektiv och utmynnar i en diskussion rörande fördelar och nackdelar vid ett eventuellt framtida 

utbyte av belysningslösningar inom såväl berörda lokaler som på fler platser inom kommunen.   
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2 
TEORI 

 

2.1 Belysningens del i energikonsumtionen 

Statens energimyndighet genomförde under 1990-talet en omfattande genomgång av 

energinyttjandet i såväl offentliga som allmänna lokaler, exempelvis skolor och butiker, runt om i 

Sverige. Arbetet fortgick därefter under mitten och slutet av 00-talet och resulterade sedermera i en 

förbättrad rapport med namnet STIL2 eller Förbättrad statistik i lokaler. Rapporten syftade till att 

undersöka hur energin fördelades och därvid kunna peka ut områden med särskild 

effektiviseringspotential. Separata undersökningar genomfördes i omgångar mellan 2005–2010 av 

kontors-, skol-, vård- och handelslokaler likväl som för idrottsanläggningar, hotell-/restauranglokaler 

och andra allmänna lokaler som exempelvis biografer.  

Enligt den delrapport i STIL2-projektet som innefattar skolor upp till gymnasiet samt förskolor från år 

2007 kunde drygt en fjärdedel av elanvändningen i lokalerna härröras till enbart belysning. Bortses 

även nyttjandet av eluppvärmning, så blir siffran ännu högre, strax över 30 %. Statistiskt är lysrör 

med gamla magnetiska driftdon fortfarande mycket vanligt förekommande och tillsammans med 

övriga typer av lysrör utgör de en klar majoritet av de befintliga belysningsinstallationerna. Även om 

viss osäkerhet kring siffrorna dock kan antas föreligga i dagsläget på grund av rapportens ålder och 

den teknikutveckling som skett sedan dess, så ger det ändå en fingervisning om belysningens 

utformning betydelse för den totala energiförbrukningen. (Persson et al. 2007, 27-29). 

2.2 Belysning ur ett elektrotekniskt perspektiv 

För att kunna redogöra för olika belysningskällors fördelar och nackdelar med avseende på 

exempelvis livslängd och möjligheter för reglering av ljusstyrka, är det nödvändigt att ha viss kunskap 

rörande deras grundläggande design- och funktionsprinciper. Som i ett led av detta redogörs den 

tekniska bakgrunden för LED-belysning och lysrör under nästkommande rubriker.  

 

2.2.1 Lysrör 

 

2.2.1.1 Övergripande funktionsprincip 

Ett lysrör består av ett glasrör vars insida är belagt med ett pulver som kan fluoresceras, det vill säga 

sända ut ljus om det träffas av högfrekvent strålning. Röret är också fyllt med en ädelgas, exempelvis 

argon, som är lågt trycksatt och i respektive ände av röret sitter en elektrod. Efter att uppstart av 

lysrören har genomförts, har dess elektroder spänningssatts och successivt värmts upp, varpå de 

efterhand sänder ut elektroner genom röret. Med hjälp av elektronerna omformas sedan ädelgasen i 

röret till ett elektriskt ledande plasma. En liten mängd kvicksilver förångas då även inuti röret, vars 

atomer exciteras och sänder ut ultraviolett strålning. Strålningen omformas sedan till synligt ljus när 

det träffar det fluorescerande pulvret vid ytbeläggningen. (DiLaura et al. 2011a).  
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2.2.1.2 Typer av lysrör 

Lysrör kan delas upp i ett antal olika typer vars funktionssätt är snarlika, men 

konstruktionsprinciperna relativt olika varandra. Dels raka lysrör där T5- och T8-rör idag är vanligast 

förekommande. Namnen härstammar från rördiametern, vilken anges i antalet åttondelstum (8/8 

respektive 5/8). De olika lysröstypernas optimala arbetstemperaturer skiljer sig markant åt. 

Ljusutbytet för ett T5-lysrör är som bäst vid cirka 35 grader Celsius och för ett T8-lysrör vid cirka 25 

grader Celsius. (DiLaura et al. 2011a). 

Utöver de raka lysrören är olika modeller av så kallade kompaktlysrör också vanligt förekommande. I 

de klassrum där mätningar kommer att utföras förekommer de dock mycket sparsamt eller inte alls, 

varför deras funktionssätt är av mindre relevans för examensarbetet. Därvid behandlas de heller 

därför inte i vidare utsträckning (DiLaura et al. 2011a).  

2.2.1.3 Lysrörens livslängd 

Den av tillverkaren specificerade livslängden för ett lysrör anges vanligtvis som den tid då hälften av 

de installerade lysrören statistiskt sett kan antas ha gått sönder. Den beräknade tiden baseras på att 

driftförhållandena varit goda. Livslängden för lysrören kan uppskattas till 10 000 – 20 000 timmar, 

men kan vara kortare eller längre beroende på typ, produktserie och tillverkare. Generellt sett har 

T5-lysrör längre livslängd T8-lysrör. (OSRAM GmbH. 2014). Lysrören blir också mindre effektiva 

allteftersom de används. Detta som en följd av de kemiska processerna inuti röret som uppkommer 

när det ultravioletta ljuset omformas till synligt ljus, varvid det fluorescerande pulvret kan sägas 

verka sämre allteftersom. För ett normalt T5-lysrör är tappet av cirka 5% under dess livstid, medan 

ett T8-lysrör tappar uppemot 10% av sin effektivitet under en likvärdig tidsrymd. (DiLaura et al. 

2011a), (DiLaura et al. 2011b). 

2.2.1.4 Lysrörens driftdon  

Ögonblickligen efter att en ström har etablerats genom lysröret vid uppstart kommer dess storlek att 

öka mycket snabbt som en följd av lysrörets så kallade negativa resistans. För att lysröret inte skall 

gå sönder på grund av ett för högt strömuttag, måste en begränsning göras, vilket kan ske med hjälp 

av olika typer av driftdon. Driftdonen ser även till att lysrörets elektroder, vid uppstart, 

spänningssätts på ett korrekt sätt och kommer huvudsakligen i två olika utföranden - som 

magnetiska- eller elektroniska driftdon. (DiLaura et al. 2011a): 

Magnetiska driftdon (Konventionella driftdon) 

Ett magnetiskt driftdon består huvudsakligen av en spole lindad runt en järnkärna och en startkrets, 

vilken kan utgöras av en så kallad glimtändare eller en elektronikbaserad krets.   

2.2.1.5 Uppstart av lysrör 

Vid uppstart med en glimtändare (Figur 1) sluts först de båda kontakterna succesivt och en ström 

tillåts gå igenom elektroderna på respektive sida på lysröret. Kontakterna värms då också upp.  

Samtidigt kommer då också energi att lagras i järnkärnan som en följd av att ström går genom spolen 

som lindats runtom den. När kontakterna slutligen får går ihop kyls de ner (värmen leds bort) och de 

öppnas åter upp. Vid det laget har elektroderna i lysröret värmts upp så pass mycket att de emitterar 

elektroner samtidigt som det finns ett stort överskott av energi finns lagrat i järnkärnkärnan. Den 

enda vägen som energin nu kan ta vägen är genom lysröret, vilket sker genom en kraftig urladdning 

varpå en ström etableras mellan elektroderna. Strömmen genom lysröret och spänningen mellan 

dess elektroder hålls sedan begränsad med hjälp av spolen, då spänningsfallet över spolen ökar när 

strömmen genom densamme också ökar. Processen är därefter igång och ljus alstras enligt tidigare 

beskriven princip.  
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Tändaren kan också vara av elektronisk typ där komponentens syfte är den densamma, men där 

uppstartsförloppet ser något annorlunda ut. I modernare driftdon har glimtändaren ersatts med 

diverse elektronik som integrerats i driftdonet och kallas då för elektroniska driftdon. 

Uppstartsproceduren sker även där på likvärdigt sätt som för de magnetiska driftdonen. (Laughton 

et al. 2003).  

 

 

Figur 1: I delfigur a) visas en koppling med lysrör och konventionell glimtändare. I delfigur b) syns motsvarande koppling 
med en elektronisk tändare. 

  

 

Under drift med ett magnetiskt driftdon kommer det från lysröret alstrade ljuset att blinka i takt 

med nätfrekvensen, då strömmen tas direkt från elnätet och ingen frekvensomriktning är aktuell.  

Till T8-lysrör har magnetiska driftdon varit dominerande historiskt sett. Även om de elektroniska 

driftdonen idag är vanligast i samband med lysrörsanvändning, kan de magnetiska driftdonen 

fortfarande ofta återfinnas i många fall där belysningslösningen har flertalet år på nacken. Som 

exempel kan lokalerna i en av de i examensarbete berörda mätplatserna, Vätternskolan, nämnas.   

Inom den europeiska unionen används ett klassificeringssystem, Energi Efficency Index, (EEI), för 

olika typer av driftdon beroende på funktion och energieffektivitet. Magnetiska driftdon återfinns då 

antingen i kategori B1 eller i kategori B2, beroende på dess energieffektivitet. (Ljuskultur 2013a) 

Elektroniska driftdon (Högfrekvensdon, HF-don) 

Elektroniska driftdon, även kallade högfrekvensdon eller kort och gott HF-don, utmärker sig främst 

genom att ha en högre arbetsfrekvens än de konventionella driftdonen (10-tals kilohertz istället för 

nätfrekvensen (i Sverige 50 Hz)). Vanligtvis görs detta med hjälp av diverse elektronik där strömmen 

först likriktas och därefter växelriktas till önskad frekvens. De elektroniska driftdonen innehåller även 

en mängd olika komponenter som exempelvis filtrerar den ingående strömmen från övertoner och 

justerar effektfaktorn för att optimera uttaget av aktiv effekt. I många, men inte alla, modeller av 

elektroniska driftdon har även diverse kretsar för olika typer av ljusreglering integrerats. All önskvärd 

elektronik för driftdonstypen ryms och verkar i samma modul, till skillnad från de konventionella, 

magnetiska, driftdonen, där startmodulen, (tändaren), och den strömbegränsande spolen är 

separerade från varandra. Totalt sett är de elektroniska driftdonen mer energieffektiva än de 

magnetiska driftdonen och har lägre förluster som en följd av energisnålare komponenter, 

effektivare reglering och dess mer komprimerade utformning. Värt att notera är också att de 
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elektroniska driftdonen kan nyttjas tillsammans med T8-lysrör och de är samtidigt ett krav i de fall 

där T5-lysrör skall användas (DiLaura et al. 2011a) (Laughton et al. 2003) 

EEI-klassificeringen för elektroniska driftdon görs primärt utifrån huruvida driftdonen är dimbara 

eller ej (det vill sägs huruvida styrkretsar för ljusreglering inkluderats i driftdonen). Dimbara driftdon 

återfinns då i kategori A1 och ej dimbara driftdon inom kategori A2 eller A3 beroende på 

energieffektivitet.  

Därutöver kan en klassificering göras som A1 BAT (Best Available Technology) respektive A2 BAT vars 

prestanda är högre än de reguljära driftdonen inom samma kategori. (Ljuskultur 2013a), (European 

Parliament 2009).   

 

Figur 2: Elektroniskt driftdon kopplat till ett lysrör. Inuti det elektroniska driftdonet återfinns en mängd elektronik med olika 
funktioner för exempelvis uppstart och styrning av lysröret 
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2.2.2 LED (Lighting Emitting Diode) 

 

2.2.2.1 Konstruktionsprincip 

Grunden i en ljusdiod (från engelskans Light Emitting Diode, vanligtvis kallad LED) utgörs av en så 

kallad  

P-N övergång. P-N övergången fungerar som en halvledande kristall, där var del av kristallen 

antingen har ett laddningsöver- eller underskott beroende på dess materialsammansättning. När en 

spänning sedan läggs över kristallen går en ström genom övergången och sker elektronutbyte mellan 

de båda delarna. Beroende på övergångens materialsammansättning kommer ljus med en specifik 

våglängd att alstras. Genom att kombinera dioder med olika färger kan därefter vitt ljus skapas.  

Ljusstyrkan varierar relativt linjärt med strömstyrkan genom dioden, där högre strömstyrka ger ett 

starkare ljus och tvärtom. Livslängden hos en lysdiod beror till stor del på omgivningens temperatur 

och hur väl lysdioden kan kylas av, då de är värmekänsliga. Ljusutbytet blir också sämre med tiden, 

men i normalfallet kan ett acceptabelt ljusutbyte ges i tiotusentals timmar. (DiLaura et al. 2011c).  

2.2.2.2 Reglering av LED  

Driftdon för LED-armaturer kommer antingen i utformandet Constant current, där strömmen genom 

ljusdioden hålls konstant, oberoende av spänningen, eller som Constant voltage, där spänningen 

över ljusdioden är konstant, oberoende av strömmen. Reglering av ljusstyrka sker sedan i de flesta 

fallen genom pulsbreddsmodulering, PWM, av strömmen, där ljusdioderna i ett regelbundet, 

högfrekvent, intervall matas med märkström respektive ingen ström. Ljusets färgtemperatur (se 

även rubrik 2.4.1) förblir oförändrad när ljusstyrkenivån regleras med pulsbreddsmodulering, då 

strömmen alternerar mellan nollnivå och märkström.  
Alternativt kan ljusstyrkan minskas genom att ljusdioderna kontinuerligt matas med en ström lägre 

än märkström, varpå samma dimmringseffekt i praktiken uppstår utan att strömmen blir 

högfrekvent. En sådan reglering kan därför vara fördelaktig i exempelvis sjukvården, där känslig 

elektronisk utrustning kan störas av den elektromagnetiska interferens som kan uppstå vid reglering 

med pulsbreddsmodulering. (DiLaura et al. 2011c)  

2.2.2.3 Livslängd och LED 

Även för en lysdiod avtar ljusstyrkan successivt allteftersom de används, främst då dioderna är 

mycket känsliga för den värmeutveckling som sker i dess omgivning under drift. Generellt anses en 

LED-armatur vara i behov av utbyte när den genererade ljusstyrkan uppgår till 70% av 

ursprungsvärdet (vanligen benämnt som 𝐿70). En viss risk finns även att dioderna i ett tidigare stadie 

går sönder på grund av överbelastning eller överhettning, varvid ett utbyte också är nödvändigt.  

Vanligtvis kan den förväntade livstiden för LED-belysning räknas till 10 000-tals timmar, men kan 

kraftigt variera beroende på produktmodell, applikationsområde och givna förutsättningar. (DiLaura 

et al. 2011b), (DiLaura et al. 2011c). 

2.2.3 LED-lysrör  
På marknaden finns även olika typer av lysrör där LED-teknologin har anammats. LED-lysrören kan 

installeras i befintliga lysrörsarmaturer, såväl magnetiska som elektroniska. Ljusutbytet per watt är 

avsevärt högre än för konventionella lysrör varför mycket energi kan sparas. Samtidigt kan 

exempelvis total alstrad ljusstyrka och hur ljuset riktas och sprids verka till deras nackdel gentemot 

de konventionella lysrören. Vid byte från T5- och T8-lysrör till LED-lysrör bör därför en noggrann 

övervägning mellan nämnda parametrar, med flera, göras. (Ryckaert et al. 2012) 
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2.2.4 Andra belysningskällor 
I examensarbetet kommer ingen vikt att läggas vid andra mer eller mindre vanliga belysningskällor 

såsom kompaktlysrör, natriumlampor och halogenlampor.  
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2.3 Belysning ur ett reglertekniskt perspektiv 

På den ljustekniska marknaden återfinns en mängd olika sensortyper och reglerande styrsystem. 

Beroende på om belysningen exempelvis skall släckas direkt, efter en viss tid eller bara dämpas när 

lokalen är tom, kan en mängd olika lösningar och reglerprinciper vara aktuella. I kapitlet beskrivs ett 

antal vanliga sensorer, principer för ljusstyrning samt ett antal olika styrsystem som i dagsläget är 

väletablerade på marknaden. Vissa nedslag i nyetablerade och kommande styrsystem görs också.  

 

2.3.1 Sensortyper för inomhusbruk 

 

2.3.1.1 Passiv infraröd sensor (PIR-sensor) 

Vissa material har pyroelektriska egenskaper, det vill säga att de alstrar en elektrisk spänning vid 

uppvärmning. En passiv infraröd sensor består dels av en detektor med just pyroelektriska 

egenskaper samt en lins vars utformning påverkar hur detekteringsområdet sektioneras.   

När en människa, som konstant avger en viss mängd lågfrekvent värmestrålning, sedan går in i ett 

rum där sensorn är närvarande, registreras en liten temperaturförändring över ett antal sektioner. 

Sensorn reagerar på förändringen och en spänning alstras, utifrån vilken ett styrsystem sedan kan 

agera och exempelvis tända belysningen. Sker därefter ingen rörelse över tillräckligt många 

sektioner inom en viss tidsperiod, kan belysningen exempelvis stängas av eller dimmras ner, 

beroende på hur styrsystemen är programmerade. En passiv infraröd sensor kan dock inte registrera 

en människa genom exempelvis en heltäckande vägg, då den emitterade värmestrålningen är för låg 

för att tränga igenom. (Guo et al. 2010) 

På marknaden finns idag ett mycket stort antal linstyper med varierande spridningsvinklar, antal 

sektionsindelningar och utformningen av de olika sektionerna. Flertalet olika lösningar kan därför 

vara aktuella vid nyinstallation beroende på en lokals utformning och eventuella krav på 

belysningsstyrningen.  

 

 

Figur 3: Översiktsbild av sektionsindelningen för en PIR-sensor där respektive sektion representeras av en blå eller en grön 
linje. När en förflyttning gjorts över både en grön och en blå linje är den detekterbar för sensorn. Beroende på vilken linstyp 
som används kan mönstret skilja sig åt väsentligt. 
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2.3.1.2 Ultraljudssensor 

Sensortypen sägs vara av aktiv karaktär, då den såväl skickar ut som mottar en signal och agerar 

därefter utifrån en eventuell förändring, till skillnad från PIR-sensorn som ej skickar ut signaler och 

därför sägs vara passiv. Ultraljudssensorns funktion baseras på den så kallade Dopplereffekten, 

enligt vilken en signalfrekvens förändras om en källa och en observatör rör sig relativt varandra. Ett 

högfrekvent ljud sänds ut av sensorn, vilket sedan studsar tillbaka till och registreras. Om det, utifrån 

dopplereffekten, föreligger en skillnad i frekvenser mellan den utsända och inkomna signalen så 

betyder det att något har rört sig inom mätområdet. Sensorn reagerar på detta och skickar därefter 

en signal till belysningens styrsystem, vilken agerar utifrån hur det är programmerat. Känsligheten är 

generellt mycket hög, varför systemet kan riskera att reagera även på mycket små rörelser eller 

vibrationer som till exempel ett fallande blad eller fönster som vibrerar av att ett flygplan passerar 

(Guo et al. 2010) 

2.3.1.3 Mikrovågssensorer 

En annan vanlig sensor av aktiv karaktär är mikrovågssensorns, vars funktionssätt också baseras på 

Dopplereffekten. Till skillnad från ultraljudssensorn arbetar mikrovågssensorn i ett avsevärt högre 

frekvensband, i Gigahertzområdet, varför störningar från eventuellt brus i närheten inte behöver tas 

i beaktande. Våglängden för en mikrovåg är också avsevärt för kortare än för en ultraljudssignal. 

Energiinnehållet är därför också större, varvid en mikrovåg enkelt går igenom en mängd olika 

material av relativt stor tjocklek samtidigt som räckvidden är mycket stor (Guo et al. 2010).  

2.3.1.4 Akustisk sensor 

På marknaden finns det idag också ett utbud av så kallade akustiska sensorer som lyssnar av två 

förutbestämda frekvensområden. Dels de mycket lågfrekventa, ohörbara, ljud som uppkommer vid 

exempelvis en dörröppning. Det andra frekvensområdet ligger inom det hörbara områdets 

mellanhöga och höga frekvenser. På så sätt kan belysningen exempelvis slås på vid dörröppning och 

förbli tänd så länge någon talar eller på annat sätt verkar i utrymmet (Extronic Elektronik AB 2011). 

2.3.1.5 Kombinationsdetektorer  

I vissa fall räcker inte en enskild sensortyp för adekvat detektering. Omklädningsrum där skymmande 

väggar för duschar kan blockera en PIR-sensor, alternativt kan samma sensor ha svårt att detektera 

stillasittande personer över ett längre tidsförlopp. En kombination av två olika sensorer, såsom en 

akustisk- och en PIR-sensor, där belysningen tänds när båda sensorerna detekterar närvaro och 

sedan hålls tänd så länge en av sensorerna ger utslag, kan då vara fördelaktig. (DiLaura et al. 2011d) 
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2.3.2 Principer för belysningsstyrning 
 

Belysning kan styras på en mängd olika sätt, såväl automatiskt som med manuella till- och frånslag 

när man trycker på en lampknapp. Beroende på utrymmets utformning, hur, när och av vem 

utrymmet nyttjas, samt vilka armaturtyper som används, kan den bästa styrprincipen skilja sig åt 

från fall till fall.  

2.3.2.1 Manuell till- och frånslag 

Avses om belysningen endast slås av eller på och ingen annan extra utrustning används (såsom en 

vriddimmer eller ett digitalt styrsystem). I de enklaste fallen kopplas en switch direkt i anslutning till 

den aktuella fasledaren som belysningen är kopplad till. Om belysningen ska kunna styras med 

manuellt till- och frånslag från mer än en plats, exempelvis att tavelbelysning skall kunna styras såväl 

vid entrén som direkt vid tavlan, kan det göras med alternativa kopplingar. (DiLaura et al. 2011d) 

2.3.2.2 Manuell reglering 

Med manuell reglering avses att belysningen inte styrs automatiskt, men kan regleras med 

exempelvis en vriddimmer, eller att användaren med en knapp själv kan välja ljusstyrkan utifrån ett 

antal förutbestämda nivåer. 

2.3.2.3 Närvarodetektering 

Om belysningen är närvarostyrd, så används en eller ett antal olika sensortyper, exempelvis en PIR-

sensor och/eller en akustik sensor, för att automatiskt slå på belysningen om närvaro detekteras. 

Beroende på systemets utformning kan belysningen sedan slås av manuellt eller automatiskt.  

2.3.2.4 Frånvarodetektering 

Fungerar tvärtemot principen för närvarodetektering. Kräver i regel manuell tändning varefter 

belysningen slås av om ingen närvaro har detekterats över en förutbestämd tidsperiod. I vissa fall 

kan ett så kallat falskt frånslag ske, vilket innebär att belysningen släcks trots att någon är i rummet. 

Inte sällan grundar sig det i PIR-sensorns svårigheter att detektera stillasittande personer (som inte 

rör sig över ett tillräckligt stort antal sektorer över en viss tidsperiod). 

2.3.2.5 Frånvarostyrd dimmring 

Ett alternativt till frånvarodetektering är frånvarostyrd dimmring. Belysningen tänds då på samma 

sätt som för frånvarodetektering, men dimmras sedan ner till en fast, låg, nivå istället för att släckas 

helt vid frånvaro.  

2.3.2.6 Konstantljusreglering (dagsljusstyrning) 

Vid konstantljusreglering, anpassas belysningsstyrkan utifrån hur stort det befintliga 

dagsljusinsläppet är till lokalen. En fast nivå för belysningsstyrkan sätts, exempelvis 500 lux, varefter 

armaturerna dimmras, så att ljusnivån hålls konstant oavsett hur stort ljusinsläppet är.  
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2.3.3 Ljusstyrningssystem 
 

Beroende på ett ljusstyrningssystems utformning kan de delas in i antingen analoga eller digitala 

system, med viss skillnad i funktionssätt och skalbarhet.   

2.3.3.1 Reläbaserade system (relä som slår av efter viss tid) 

En enkel form av styrsystem för belysning är att kombinera en sensor av lämplig typ som detekterar 

frånvaro i rummet, med ett relä som slår av strömmen till belysningen efter en förutbestämd tid.  

Ett sådant system går exempelvis att finna i det klassrum på Södra skolan där närvaromätningar har 

genomförts (se mer under rubrik ”Urval av mätplatser - Södra skolan”). En PIR-sensor detekterar där 

eventuell frånvaro och slår sedan av belysningen efter uppskattningsvis 15 minuter.   

2.3.3.2 Analoga styrsystem 

2.3.3.2.1 0-10V(DC) 

Styrsystemstypen 0-10V tillhör de äldsta typerna av system för belysningsstyrning som fortfarande 

används i stor skala. En extern kontrollspänning mellan 1–10 volt styr driftdonet och reglerar 

strömmen till lysröret. Vanligtvis kan ljusstyrkan då varieras mellan maxnivån 100 % vid 10 volt, till 

miniminivån  

1–5 % vid 1 volt, beroende på tillverkare och produktspecifikationer. Om kontrollsignalen är noll volt 

slås systemet i regel av, även om skillnader kan föreligga driftdon emellan. Flera driftdon kan 

sammankopplas och styras gruppvis med en kontrollsignal. Dock kräver varje enskild grupp eller 

enhet som skall styras en egen kabel för kontrollsignalen och är således inte adresserbart på samma 

sätt som digitala system. Viktigt att notera är att ingen etablerad standard finns för systemet, varför 

eventuella skillnader mellan olika tillverkares produkter kan förekomma och att kompabillitet dem 

emellan inte kan garanteras. (DiLouie 2008, 98-102) 

 

2.3.3.3 Digitala styrsystem  

2.3.3.3.1 DALI 

Efter ett samarbete mellan åtskilliga intressenter inom belysningsbranschen, antogs år 2002 den 

första standarden för DALI-systemet (Digital Addressable Lighting Interface). DALI är ett digitalt 

styrsystem som idag är mycket utbrett och till stor del en vidareutveckling av det äldre DSI-systemet.  

När digitaliseringen tog fart under 1990-talet uppdagades behovet av en standardisering för 

belysningsstyrning, varför DALI-protokollet gemensamt togs fram av de större aktörerna i branschen. 

Varje enskild buss i ett DALI-system kan styra upp till 64 enskilda adresser vilka sedan kan fördelas i 

maximalt 16 grupper. Enskilda adresser krävs, utöver för driftdonen, även för eventuella reläer, 

sensorer, knappar och dylikt i. Vid större belysningssystem kan därför flertalet bussar för 

kontrollsignaler krävas. Ett DALI-anpassat driftdon kan såväl ta emot som returnera data från/till en 

central styrenhet, om än i två separata ledningar, vilka sedan kan integreras i en konventionell 

fyrledarkabel. Information om allt från enskilda armaturers funktionalitet, till huruvida belysningen 

används, kan returneras till styrenheten varför övervakning av större system lätt kan göras 

överskådlig. Idag kan en centralstyrning av ett DALI-system även ske trådlöst, vilket ytterligare 

förenklar övervakning. (DiLaura et al. 2011d) (Hein 2001). 
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2.3.3.3.1.1 Dimmringsprincip - DALI 

Dimmring av belysningen i ett DALI-system styrs i med åtta bitar, eller 256 nivåer, med vilka 

belysningsstyrkan styrs enligt det logaritmiska sambandet   𝑃𝑥 = 10
(

𝑥−1
253

3

)

∗
𝑃100%

1000
 . I ekvationen 

motsvarar (x) decimalvärdet av de åtta bitarna och 𝑃100% den maximala effekten mellan lampans 

katoder. (Hein 2001).  I figur 1 framgår det tydligt att vid låga till måttligt höga värden på 

kontrollsignalen (<200) ökar belysningsstyrkan i betydligt lägre grad per steg än när kontrollsignalen är 

hög (200-255). Även om sambandet kan te sig ologiskt blir följden att det mänskliga ögat uppfattar 

förändringen av ljuset som naturlig och linjär. (Contenti 2002).  

 

 

Figur 4: Styrning av uteffekten med DALI. Vid låga belysningsnivåer sker ljusökningen i mindre steg för varje stegring av 
styrsignalen. Vid höga nivåer är ökningen av ljusstyrkan högre för varje steg. 

 

 

2.3.3.3.1.2 Flöde för en reglerprocess i ett DALI-system 

En förändring av belysningen med hjälp av ett DALI-system sker utifrån givna data i två separata 

bytes:  

I den första byten som skickas av kontrollenheten beslutas om adresseringen skall ske antingen till 

en enskild armatur (och i så fall vilken av de 64 möjliga) eller till en viss grupp av armaturer (och till 

vilken av de 16 möjliga grupperna). I samma steg bestämmer också den sista biten i första byten om 

nästkommande byte innehåller en instruktion, såsom ”öka/minska ljusstyrka”, ”anta max/min-

värde” och dylikt, eller om den innehåller en specifik nivå som belysningen ska dimmras till. (Hein 

2001) 

2.3.3.3.1.3 Kommande uppdatering - DALI 2 

Sedan slutet av 2014 har en genomgående uppdatering av DALI-standarden initierats och såväl som 

kompletterande standarder publiceras alltjämt, varefter den nya standarden DALI2 under slutet av 

2015 har publicerats. I dagsläget är det svårt att avgöra exakt hur nyttjandet av befintliga och 

utbyggnaden av nya belysningssystem påverkas på sikt, hur väl DALI och DALI2-system kan 

integreras med varandra, samt hur snart den nya standarden med anammas i stor skala.  
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2.4 Behovet av tillräckligt ljus och tillräcklig ljuskvalitet  

När en utvärdering av olika belysningskällor genomförs, bör också hänsyn tas till ett antal mjuka 
parametrar som återger ljuskvalitet. Parametrarna har påverkan på hur ljuset påverkar oss vid ett 
dagligt arbete och hur vi uppfattar inomhusmiljön, varför det kan vara av intresse om olika 
belysningsalternativ i övrigt är likvärdiga.   
 

2.4.1 Färgtemperatur 
När karaktären av en belysningskällas ljus skall beskrivas, görs det fördelaktigt med hjälp av att ange 

dess färgtemperatur. Genom att göra en uppskattning av vid vilken temperatur en svartkropps 

strålning korrelerar med det ljus som alstras av en belysningskälla, får man fram dess färgtemperatur 

mätt i kelvingrader. Därefter kan ljuset klassificeras som exempelvis varmt eller kallt beroende på 

hur det upplevs. Värt att notera är att olika typer av belysning med likvärdiga färgtemperaturer kan 

uppfattas som något olika, då spektrumet för det alstrade ljuset i respektive fall kan skilja sig åt. Vid 

val av belysning bör därför hänsyn tas till såväl applikationsområde, miljö och en mängd andra 

parametrar. (DiLaura et al. 2011e) 

2.4.2 Färgåtergivning - Ra-index 
För att mäta hur bra en belysningskälla återger ett belyst objekts färger används det så kallade Ra-

indexet, även kallat CRI (Color Rendering Index). Graderingen sätts som ett tal mellan 0–100 och 

anger hur bra objektets färger återges av belysningskällan relativt om objektet belyses med ett 

naturligt ljus från en referenskälla. Referenskällan varierar utifrån belysningens aktuella 

färgtemperatur och kan antingen vara en upphettad svartkropp (vid färgtemperaturer ≤ 5000 𝐾) 

eller en matematisk modell för dagsljus (vid färgtemperaturer ≥ 5000 𝐾). För belysningskällor med 

likvärdiga färgtemperaturer ger den belysningskälla med högst Ra-index i de absolut flesta fall bäst 

färgåtergivning och därvid högre ljuskvalitet. (DiLaura et al. 2011e) 

2.4.3 Ljuskvalitet 
I energimyndighetens rapport ”Energianvändning &innemiljö i skolor och förskolor– Förbättrad 

statistik i lokaler, STIL 2”, sida 52, framkommer det att ljuskvaliteten uppfattas som bättre i de skolor 

där elförbrukningen kopplat till belysning är lägre. I rapporten anses det som troligt att detta dels 

beror på att armaturer med energieffektivare HF-driftdon även resulterar i ett minskat flimmer 

relativt gamla driftdon (som i regel också drar mer ström). En ytterligare möjlig anledning som 

nämns är att dagsljuset, som har hög ljuskvalitet, nyttjas i större utsträckning vid upplysningen av 

salarna och att behovet av installerad belysning då minskar. (Persson et al. 2007) 
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2.5 Lagar och upphandlingsvillkor – europeiska och nationella 

villkor 

I tider när miljöfrågor står högt på den politiska agendan är det naturligt att det också påverkar 

produkter som inte har hängt med i utvecklingen eller har föråldrats. Framförallt inom EU-

samarbetets ramar kan stora förändringar av den ljustekniska marknaden förväntas ske inom de 

närmsta åren.  

2.5.1 Miljökrav och utfasning av vissa produkter 
För att förbättra energieffektiviteten inom belysningsområdet, sker en kontinuerlig utfasning av 

föråldrad och ineffektiv teknik. Arbetet initieras av den Europeiska Unionen, där medlemsstaterna 

gemensamt sätter upp ramverk för belysningsprodukters prestanda genom olika direktiv och 

förordningar.  

Efter att EU-förordningen 245/2009 trädde i kraft under våren 2010, har stort fokus bland annat 

lagts på att förbättra lysrörstekniken samtidigt som ett antal föråldrade belysningsprodukter 

förbjudits. Förordningen ställer exempelvis krav på begränsningar av standby-effekt för driftdon och 

att lysrörens färgåtergivning (Ra-index) skall vara hög (𝑅𝑎 ≥ 80). 
Vidare kommer, i de fall där driftdon och lysrör är separerade från varandra, endast högfrekvensdon 

med EEI-klassificering A1 BAT, A2 BAT eller A2 att vara tillåtna från och med mars 2017. Driftdon av 

typ A1, A3, samt magnetiska driftdon av typ B1 och B2 kommer därvid att förbjudas och succesivt 

fasas ut från marknaden. (European Parliament 2009) 

2.5.2 Energikrav per ytenhet 
Ytterligare energikrav för installerad belysning regleras bland annat efter den europeiska standarden 

SS-EN 15193:2007 tillsammans med korrigeringen SS-EN_15193_2007_AC_2010. Utifrån standarden 

har branschorganisationen belysningsbranschen tillsammans med arbetsmiljöverket och Statens 

energimyndighet även utarbetat ett antal riktlinjer för den svenska marknaden som generellt är 

tuffare än de europeiska motsvarigheterna. Riktlinjerna och standaren inkluderar begränsningar av 

den installerade belysningseffekten per kvadratmeter, krav på energieffektivitet och färgåtergivning 

med mera. Riktlinjerna för den installerade effekten anges som ett skall- respektive börvärde, där 

det förstnämnda är ett minimikrav. Värdena varierar något efter lokaltyp, där exempelvis klass- och 

grupprum har ett skall-/börvärde på 12/10 Watt per kvadratmeter, medan korridorer har en lägre 

nivå (8/6 Watt per kvadratmeter). (Ljuskultur 2013b) 
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3 
METODVAL OCH 

METODUTVECKLING 

 

Ett av huvudmålen med examensarbetet har varit att utveckla en enkel, pålitlig och noggrann 

metodik för närvaromätningar och belysningens nyttjandegrad. I metodkapitlet presenteras 

förutsättningar och mål för utvecklad metodik, avväganden vid val av utrustning och mätplatser 

samt teoretiska beräkningar av förbrukad effekt i respektive lokal där mätningar genomförts. 

 

3.1 Givna förutsättningar  

- Inom all offentlig verksamhet är de ekonomiska ramarna strama, varför utvecklad metodik 

bör vara så kostnadseffektiv som möjligt: 

En avvägning mellan antalet komponenter som nyttjas i samband med mätningar gentemot 

mätningarnas tillförlitlighet och noggrannhet är därför nödvändig. Antalet nyttjade 

programvaror i samband med mätningar bör även hållas på ett lågt antal för att minimera 

höga licenskostnader. 

 

- Mätningar och enklare analys av data skall kunna genomföras utan specialistkompetenser 

såsom elektrikerbehörighet eller ingenjörsbakgrund. 

Om närvaromätningar och mätningar av belysningens nyttjandegrad i kommunens lokaler 

skall kunna genomföras i stor skala, bör tröskeln för deltagande i arbetet vara så låg som 

möjligt. Målet är att mätningar skall kunna genomföras av exempelvis skolelever runt om i 

kommunen. Vinsten kan då bli dubbel, då incitamenten och möjligheterna för att integrera 

arbetet i den befintliga undervisningen efter kortare introduktion är stora.  

3.2 Avgränsningar för utvecklad mätmetod 

- Metoden syftar främst till att kartlägga belysningens nyttjandegrad i förhållande till närvaron 

under den vardagliga verksamheten.  

 

- I stor utsträckning utgörs belysningen i kommens lokaler av lysrörsarmaturer av T5- eller T8-

typ, varför utvecklad mätmetodik initialt är avsedd att nyttjas i de fall där sådan belysning 

används. 

3.3 Mål för utvecklad mätmetod 

- Mätmetodikens funktionalitet och noggrannhet skall vara oberoende av armaturtyp 

(exempelvis hängande, fasta eller splitterskyddade armaturer) och lokaltyp (lektionssal, 

sporthallar, kontor, industrilokaler et cetera).  
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- I största möjliga mån skall mätningarnas tillförlitlighet vara oberoende av årstid. Variationer i 

exempelvis inom- och utomhustemperaturer, ventilationens nyttjandegrad likväl som 

sannolikheten för att fönster öppnas och dylikt skall ej påverka framtagna mätdata 

nämnvärt.  

- Intervall kortare än två minuter mellan till- och frånslag skall kunna detekteras.  
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3.4 Urval av mätplatser 

Utifrån förslag från Motala kommuns el-/teleingenjör Peter Samuelsson, skall mätningar genomföras 

på Södra skolan och Vätternskolan. Skillnaderna mellan de båda skolorna är tydliga i såväl 

byggnadsålder och byggnadsutformning, elevunderlag samt befintliga belysningssystem. Ett visst 

förbättringsarbete inom belysningsområdet har sedan tidigare gjorts på Södra skolan men inte på 

Vätternskolan, varför en jämförelse utifrån energianvändning dem emellan blir av ytterligare 

intresse. 

3.4.1 Skolornas utformning och befintliga belysningssystem 

 

3.4.1.1 Södra skolan 

Södra skolan, anor från 1910-talet, är den, till golvytan räknat, största grundskolan i Motala kommun 

och är belägen nära Motala ströms utlopp relativt centralt i staden. I skolan bedrivs undervisning i 

totalt åtta hus med varierande utformning, undervisning och byggnadsår, i vilka klasser från 

förskoleålder upp till årskurs nio huserar. Fjärrvärme är sedan många år tillbaka installerat varför 

skolans elkonsumtion i huvudsak härrör från belysning och ventilation, samt i mindre omfattning 

från verksamhet relaterad till den dagliga skolbespisningen.  

 

I lokaler där en lägre nyttjandegrad än ett vanligt klassrum kan antas, exempelvis i slöjdsalar eller 

salar för estetisk verksamhet såsom bild, är lysrör av typ T8 fortfarande vanligt förekommande. 

Dessa salar saknar i de flesta fall någon form av styrsystem för belysningen, utöver en knapp för till- 

respektive frånslag. I övriga lokaler, såsom toaletter, förråd och allmänna utrymmen återfinns såväl 

vanliga lysrör, olika former av kompaktlysrör samt enstaka ljuskällor av annan typ, beroende på 

utrymme. I de flesta undervisningslokalerna finns också ett stort naturligt ljusinsläpp tack vare 

många och stora fönster utmed väggarna. I skolans direkta närhet finns heller inget som skulle kunna 

antas hämna ljusinsläppet på naturlig väg (såsom skog, berg eller höga byggnader).  

I examensarbetet kommer mätningar på Södra skolan att genomföras i klassrum B03:202 vilket 

återfinns på våningsplan 3 i hus B. Under våren 2016 verkade lokalen som hemklassrum för en klass i 

årskurs 6, vilka därvid hade merparten av sina lektioner i den aktuella lokalen. 

 

Sedan ett större utbyte genomfördes i husen år 2003, utgörs tak- och tavelbelysningen i flertalet 

undervisningslokaler samt korridorer idag av T5-lysrör tillsammans med ett frånvarodetekterande 

system. I regel består varje enskild armatur av dubbla lysrör, var för sig med en effekt på 28W (totalt 

56 watt per armatur exklusive effektförluster från drosslar et cetera). Ljussättningen av 

tavlor/whiteboards görs huvudsakligen med annan armaturtyp, innehållandes endast ett ensamt 

lysrör med samma effekt (28W). De existerande frånvarodetekterande systemen utgörs av PIR-

sensorer, där belysningen måste tändas manuellt men kan släckas såväl manuellt, eller automatiskt 

med hjälp av reläer om tillräckligt lång tid, uppskattningsvis cirka 15 minuter, fortgått sedan senaste 

detekteringen. Sådana system är installerade i flertalet klassrum men inte i skolans 

korridorutrymmen. 
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Figur 5: Fördelning av belysning i klassrum B03:202 på Södra skolan. Belysningen utgörs av åtta armaturer med dubbla T5-
lysrör, vilka representeras av två parallella linjer i ljusblå färg, fördelat på fyra rader. Ytterligare tre armaturer med enkla 
T5-lysrör återfinns framme vid klassrummets whieboardtavla, vilka i figuren framställs som enkla linjer med ljusblå färg.  

 

Under informella samtal med några av skolans lärare har det framkommit att falska frånslag av 

belysningen inte är ovanliga under det ensamma, administrativa arbetet som av lärarna ofta utförs i 

klassrummen efter att eleverna gått hem. I regel sitter lärarna då ensamma och arbetar vid sin 

kateder i klassrummen när belysningen plötsligt slås ifrån. För många av lärarna är de falska 

frånslagen en källa till stor irritation, då kontinuerliga avbrott sker i arbetet när belysningen måste 

slås på (manuellt) igen.  
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3.4.1.2 Vätternskolan 

Vätternskolan är en låg- och mellanstadieskola precis intill Motala lasarett och har tidigare huserat 

bland annat utbildningsverksamhet kopplat till sjukvården. Skolan är utformad som en stor byggnad 

med tre våningsplan där årskurs 4-6 har klassrum på övre plan. Fjärrvärme är till största del 

installerat. Vätternskolan är avsevärt nyare än Södra skolan och klassrummen har generellt många 

och stora fönster och är i allmänt gott skick. Skolans belysning utgörs trots det i stor utsträckning av 

gamla T8-lysrör i klassrummen vilka kommer att behöva bytas ut inom 5-10 år enligt tidigare 

genomförd genomgång (Peter Hagström - LH Ingenjörsbyrå AB, 2015). I många av korridorerna har 

dock T5-lysrör installerats, ibland tillsammans med en frånvarodetekterande PIR-detektor. 

Mätningarna på Vätternskolan har utförts i klassrum A03:2304. Under våren 2016 verkade lokalen, 

precis som i fallet med Södra skolan, som ett hemklassrum för en klass i årskurs 6. Stommen i den 

installerade belysningen utgörs av totalt 11 stycken armaturer med dubbla T8-lysrör (2x36W per 

armatur). Armaturerna sitter i tre rader om tre armaturer per rad plus två armaturer som är 

placerade framme vid klassrummets whiteboardtavla. Utöver T8-armaturerna återfinns ytterligare 

två enskilda armaturer vilka förmodligen innehåller kompaktlysrör. Se även kompletterande figur 

nedan. Belysningen kan regleras med manuella till- och frånslag ner till radnivå. Ljusinsläppet till 

klassrummet där mätningar genomförts kan anses vara likvärdigt med det på Södra skolan. 

 

 

Figur 6: Fördelning av belysning i klassrum A03:2304 på Vätternskolan. Totalt 11 stycken lysrörsarmaturer med dubbla T8-
lysrör, vilka representeras som parallella lila linjer, återfinns i lokalen. Ytterligare två enskilda armaturer av okänd typ finns i 
klassrummet, men har ej presenterats i figuren.  
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3.5 Mätutrustning och genomförda mätningar 

Via Linköpings Universitet, samt fastighetsenheten på Motala kommun, har den mätutrustning som 

har använts i examensarbetet tilldelats. Mätutrustningen har varit av relativt enkel karaktär, men 

som ändå har haft mycket god precision och möjlighet att generera långa mätserier.  

3.5.1 Givare med integrerade Tinytag-loggar 
För att enkelt kunna genomföra mätningar under längre perioder har olika givare använts i 

kombination med en så kallad Tinytag-logger. Batteritiden för loggern är lång och minnesrymden 

stor, 16 000 till 64 000 punkter kan loggas beroende på modelltyp. Loggern är också liten till sin 

storlek och kan med fördel integreras med givare av skilda slag till kompletta mätenheter.  

I examensarbetet har koldioxidloggar samt temperaturloggar använts för att göra närvaromätningar 

och uppskatta belysningens nyttjandegrad. Konfigurering av loggersarna, samt efterföljande 

bearbetning av inhämtade mätdata, har gjorts i programmet Easyview.  

 

3.6 Genomförda mätningar 

Under examensarbetet har mätningar av koldioxid och ett antal olika temperaturer varit aktuella. 

3.6.1 Koldioxidmätningar 
Under en vanlig skoldag kan koldioxidhalten i ett klassrum förväntas att successivt öka under 

lektionstid respektive minska under raster då salarna inte nyttjas. Halterna bör variera med olika 

hastigheter beroende på hur många individer som är samtidigt närvarande, hur god 

ventilationsförmågan är och eventuellt öppnade dörrar och fönster. 

  

På Vätternskolan respektive Södra skolan kan den installerade ventilationen antas ha en mildrande 

effekt på koldioxidhalten i klassrummen under skoldagen, om än att den troligtvis inte är 

dimensionerad för att kunna hålla halterna på en konstant nivå oberoende om lokalerna nyttjas eller 

ej. Utifrån det antagandet bör en skillnad i koldioxidhalterna vara mätbar när lokalerna nyttjas 

respektive inte nyttjas, vilket också ligger till grund för de aktuella mätningarna.    

3.6.1.1 Konfigurering av koldioxidloggar 

Mätning av aktuell koldioxidhalt i lokalerna genomfördes var 75:e sekund. Aktuellt intervall sattes 

efter att en avvägning mellan koldioxidloggarnas minnesrymd och mätnoggrannhet gjorts genom ett 

antal testmätningar på plats. 

3.6.1.2 Placering av koldioxidloggar 

Gällande kolidoxidloggarnas placering har en avvägning mellan risken för yttre påverkan (att elever 

exempelvis flyttar på enheterna eller på annat sätt påverkar insamlade mätdata) och lämpligast 

placering för en så hög mätnoggrannhet som möjligt varit nödvändig. Koldioxidloggarnas behov av 

kontinuerlig strömmatning från ett eluttag har också påverkat möjligheterna till fri utplacering i 

berörda lokaler, samt utplacering relativt (och med hänsyn till) eventuell ventilation negativt.  
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3.6.1.2.1 Vätternskolan 

På Vätternskolan placerades koldioxidloggarna på en list invid ett eluttag, cirka två meter ovanför 

golvet och relativt nära lokalens whiteboardtavla. Avståndet mellan klassrumsentrén, som angränsar 

till en korridor, och koldioxidloggarna uppskattades till ett par meter. Avståndet har bedömts vara 

tillräckligt stort för att inte påverka aktuella mätningar av koldioxidhalter.  

 -

 

Figur 7:  Översiktsfigur för placering av koldioxidloggar på Vätternskolan. Den vänstra delfiguren visar loggarnas placering 
relativt klassrummets ungefärliga utformning. Den högra delfiguren visar loggarnas utformning tillsammans med 
strömmatande enhet såsom de placerats på Vätternskolan.   
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3.6.1.2.2 Södra skolan 

På södra skolan var det nödvändigt placera koldioxidloggarna enligt figur yx.yx på grund av fåtalet  

eluttag som var lediga. Placeringen gjordes relativt undangömt, i anslutning till en hylla strax ovanför 

golvnivå och i närheten av ett (av flera) fönster.  

Bedömningen är att viss risk föreligger för att placeringen kan påverka mätresultatet, då loggarna 

placerats relativt lågt och dess närhet till eventuellt luftintag via lokalens fönster. Extra 

uppmärksamhet bör därför riktas mot detta vid jämförelse av mätdata fallen emellan.  

 
Figur 8:  Översiktsfigur för placering av koldioxidloggar relativt klassrummets ungefärliga utformning på Södra skolan.  
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3.6.2 Mätningar av rumstemperatur och drifttider  
Utöver koldioxidmätningar har även mätningar av rumstemperaturen i de berörda lokalerna, samt 

mätningar av belysningens drifttider, genomförts. Drifttiderna har uppmätts med två olika 

metodiker, vilket har varit nödvändigt beroende på om belysningskällorna har utgjorts av T8-lysrör 

eller T5-lysrör.  

3.6.2.1 Mätningar av rumstemperatur 

För att få en uppfattning hur snabbt lysrören kyls ned om de släckts och huruvida de har varit 

avstängda en längre period eller ej, har mätningar av rumstemperaturen i aktuella klassrum 

genomförts.  

Sekundärt är tanken även att mätningarna av rumstemperaturen också kan komplettera mätningar 

av koldioxidhalten för att avgöra huruvida ett fönster kan ha öppnats eller ej. Resonemanget är då 

att inomhustemperaturen bör variera om ett fönster öppnats, samtidigt som koldioxidhalten 

minskar och arbetstemperaturen för lysrören eller driftdonen förblir relativt konstant. 

Temperaturgivarna förläggs så de hänger fritt i rummet. Mätning sker ungefär i mitten av rummet, 

för att minsken påverkan från insläpp av kalluft från öppna fönster.  

 

Figur 9: Mätning av rumstemperatur. Kablarna har satts upp i anslutning till en ljusarmaturs elkabel. I den nyttjade 
utrustningen ingick en enhet där två givare har kopplats till samma logger. Då minnesrymden för loggern är av konstant 
storlek oavsett om en, två eller flera givare kopplats till loggern, fick givarna därför i det här fallet vara aktiva under varsin 
halva av den aktuella mätperioden.   

 

  



  

28 
 

3.6.2.2 Mätningar av drifttider för T5-lysrör med hjälp av lysrörstemperaturer 

Arbetstemperaturen för ett T5-lysrör ligger inom spannet 35–40 celsiusgrader. Normal 

inomhustemperatur för skollokaler är vanligtvis inom spannet 20–25 celsiusgrader (förutsatt att 

gällande arbetsmiljöregler följs).  

Temperaturdifferensen mellan inomhustemperaturen och arbetstemperaturen för lysröret medför 

att kyleffekten på lysröret blir tillräckligt hög för att frånslag av belysningen, med stor säkerhet, bör 

kunna detekteras redan efter ett fåtal minuter genom en temperaturmätning i direkt anslutning till 

lysröret. Om lysröret har varit avstängt en längre period, kommer dess temperatur att sammanfalla 

med omgivningens uppmätta temperatur. 

 

 

Figur 10: Temperaturgivare i direktkontakt med ett T5-lysrör. Kabeln till givaren har satts fast i lysröret med ett buntband 
för att undvika förflyttning av givaren vid eventuella stötar på ljusarmaturen.  

 

 

Figur 11: En likvärd temperaturgivare som i figur 11, men med alternativ utformning. Givarens utformning bidrog till att 
förflyttningsrisken vid stötar anses ha minskat avsevärt, varvid buntband inte nyttjats för fastsättning i detta fall. 
Temperaturgivaren har även i denna figur direktkontakt till ett T5-lysrör 
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3.6.2.3 Mätningar av drifttider för T8-lysrör med hjälp av driftdonstemperaturer 

Förutsatt att normala arbetsmiljökrav är uppfyllda kan arbetstemperaturen för ett T8-lysrör, 

tillskillnad från ett T5-lysrör, antas ligga nära den omgivande rumstemperaturen. I regel drivs T8-

lysrören också av magnetiska driftdon, vars temperatur vid normaldrift är avsevärt högre som en 

följd av de värmeförluster som uppkommer i driftdonets strömbegränsande spole.  

Om en temperaturdifferens härstammad från belysningens till- och frånslag med säkerhet skall 

kunna detekteras, krävs det därför att temperaturgivaren placeras i anslutning till driftdonet och inte 

på själva lysröret (som vid mätningar på T5-lysrör). 

 

Figur 12: Temperaturmätning på ett magnetiskt driftdon. Givaren har här placerats i utrymmet mellan fästanordningen för 
driftdonet och själva driftdonet. Direktkontakt med driftdonets yta har säkerställts genom visuell inspektion. Givaren skulle 
även kunna tejpas fast direkt på dirftdonet med specialtejp, något som dock ej fanns tillgängligt i det här fallet. 

 

3.6.2.4 Konfigurering av temperaturloggar 

Mätintervallet för temperaturloggarna har, liksom i fallet med koldioxidloggarna, baserats på en 

avvägning mellan minnesrymd och mätnoggrannhet. Efter ett antal testmätningar på plats sattes 

intervallet till en temperaturmätning var 75:e sekund för respektive mätpunkt. Mätintervallet är 

fördelaktigt då det även korrelerar med koldioxidloggarnas inställda intervall.  
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3.7 Teoretiska beräkningar utifrån schablonvärden och mätdata 

Utifrån uppmätta drifttider kan energiåtgången för belysningen under tidsperioden beräknas i 

respektive fall då respektive armaturs effekt är känd.  

- Typiskt T5-lysrör i Södra skolan = 28W (i regel 2x28W per armatur) 

- Typiskt T8-lysrör i Vätternskolan = 36W (i regel 2x36W per armatur) 

Uppskattade effekter för potentiella ersättare till lysrörstekniken, baserat på LED-tekniken listas 

nedan.  

- Standardmässigt LED-lysrör från känd tillverkare med identisk längd och sockel som aktuella 

T8-lysrör = 17 W (styck) (OSRAM GmbH. 2017a) 

 

- Standardmässig, komplett LED-armatur från känd tillverkare med likvärdig färgtemperatur 

(3000 K), nominellt ljusflöde (3000 lm kontra 2600 lm för T5-lysrör) och längd som aktuella 

T5-armaturer = 23 W respektive dubbla lysrör = 42W (5600 lm kontra uppskattningsvis 

~5000–5500 lm för dubbla lysrör à 28W) (Fagerhult 2017)(OSRAM GmbH. 2017b) 

 

 

3.7.1 Drivdonseffekter 

 
Utöver lysrörens effektförbrukning måste även drivdonens dito inkluderas (vilken vanligtvis återfinns 

hos tillverkaren), för att ge en rättvis bild över belysningens totala förbrukning. Den parasitiska 

effekten, det vill säga drivdonens stand-by effekt vid nedsläckt belysning, bör också inkluderas även 

om den förblir låg. 

 

Typiska drivdonseffekter vid påslagen belysning 

Drivdonstyp Lysrörstyp Antal lysrör i armatur Uppskattad 
drivdonseffekt 

Högfrekvensdon T5 1x28 W 3 W 

Högfrekvensdon T5 2x28 W 7 W 

Konventionellt don T8 1x36 W 9 W 

Konventionellt don T8 2x36 W 14 W 
Tabell 1: Typiska drivdonseffekter vid påslagen belysningen 
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3.7.1.1 Effektförbrukning – Släckt belysning (parasitisk effekt) 

 

Avser åtgången när belysningen är avslagen. Den parasitiska effekten är emellanåt svår att uppskatta 

då den inte alltid tydligt specificeras på drivdon av såväl nyare som äldre modell. Utifrån EU-

förordningen 245/2009 fick den parasitiska effekten ej överstiga 1W från 2010 för driftdon på 

marknaden. Kraven har sedan dess skärpts, varvid de acceptabla nivåerna idag är än lägre satta. Då 

ett utbyte av belysningssystem nyligen gjorts på Södra skolan uppskattas den parasitiska effekten 

där ligga i linje med 2012 års gränsvärde (0,5 W). Skillnaden i parasitiska effekt mellan moderna 

elektroniska drivdon för lysrör och drivdon för LED-belysning är mycket låg och i regel i princip 

försumbar.   

 

För magnetiska driftdon av äldre modell kan den parasitiska effekten avsevärt högre än för 

elektroniska driftdon, då driftdonsmodellen har betydligt fler år på marknaden än nuvarande, 

begränsande, reglemente. Vid beräkningar har den parasitiska effekten för magnetiska driftdon 

därför uppskattats till, åtminstone, två watt (2 W).  

 

Typiska drivdonseffekter vid avslagen belysning (parasitisk effekt) 

Drivdonstyp Lysrörstyp Antal lysrör i armatur Uppskattad 
drivdonseffekt  

Högfrekvensdon T5 1x28 W 0,5 W 

Högfrekvensdon T5 2x28 W 0,5 W 

Konventionellt don T8 1x36 W 2 W 

Konventionellt don T8 2x36 W 2 W 
Tabell 2: Typiska drivdonseffekter vid avslagen belysning (även kallad parasitisk effekt) 
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3.7.2 Teoretiska beräkningar – Södra skolan 
På vätternskolan återfinns T5-armaturer, där lysrörseffekten i regel är 28W per lysrör. Vanligtvis 

sitter lysrören parvis i armaturerna, varpå lysrörseffekten då blir 2x28W per armatur. 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑃𝐴𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 ∗ 𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) + (𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 ∗ 𝑇𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) 

Ekvation 1: Beräkning av total effekt för en lysrörsarmatur 

Där 𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 =  (𝑃𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 + 𝑃𝑑𝑟𝑖𝑣𝑑𝑜𝑛) och varierar beroende på om armaturen innehåller 1 eller 2 

lysrör. 

 

3.7.3 Teoretiska beräkningar –Vätternskolan 

På vätternskolan återfinns T8-armaturer, där lysrörseffekten i regel är 36W per lysrör. Även på 

Vätternskolan sitter lysrören i regel parvis i armaturerna, varför lysrörseffekten då blir 2x36W per 

armatur. 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑃𝐴𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 ∗ 𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) + (𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 ∗ 𝑇𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) 

Där 𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 =  (𝑃𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 + 𝑃𝑑𝑟𝑖𝑣𝑑𝑜𝑛) och varierar beroende på om armaturen innehåller 1 eller 2 

lysrör. 

 

Schablonbaserad kostnadskalkyl 
Enligt Carina Rashidi Ståhlberg på fastighetsenheten på Motala kommun är omkostnaderna för 

elenergi relativt stabila där beräknad genomsnittskostnad per kilowattimme under år 2016 har legat 

på drygt 1 krona och 6 öre (1,06 kr/kWh). Priset varierar något beroende på säsong och inkluderar 

såväl elnätsavgifter, skatter och faktiskt kostnad för själva elen. Enligt Carina är det dock troligt att 

framförallt elnätspriserna och beskattningen av elenergi kan förväntas öka över tid, varför det är 

troligt att omkostnaderna per kilowattimme på sikt riskerar att öka ytterligare för kommunen.  
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4 
RESULTAT 

 

En större mängd data har genererats under de fyra veckor som mätningar pågått. Ett antal särskilt 

intressanta delar kommer att presenteras som ett grafiskt utdrag ur programvaran Easyview, med 

vilket loggarna också har konfigurerats. En resultatanalys, metodiker för framtagande av drifttider 

och närvaromätning samt fördjupande presentation av framkomna resultat för såväl Södra skolan 

som Vätternskolan inkluderas också i efterföljande rubriker. En komplett sammanställning över varje 

enskild dags resultat under mätperioden återfinns även under bilaga 1. 

Den totala drifttiden mellan den 29e februari och 27e mars 2016 har uppmätts till cirka 81 timmar. 

Under samma period är tiden som belysningen stått påslagen när lokalen varit tom efter lektionstid 

försumbar, då det installerade styrsystemet klart och tydligt har fullgjort sitt syfte och släckt 

belysningen kort efter det att lokalen tömts.  
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4.1 Södra skolan  

På södra skolan är regelbundna raster inplanerade mellan varje lektionstillfälle. De olika lektionerna 

hållas av olika lärare, vilket indikeras av deras olika initialer (exempelvis kfd eller hjan). 

 

Figur 13: Skolschema för klass 6A på Södra skolan läsåret 2015–2016 
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4.1.1 Urval av mätdata – Södra skolan 
Det bör observeras att axlarnas skalning skiljer sig något åt i de olika figurerna som en följd av den 

fönsteranpassning som har gjorts med hjälp av en autozoomfunktion i programvaran.  

4.1.1.1 VECKA 1 – Dag 3 (onsdag) 

T5 lysrör, vars optimala arbetstemperatur är 35 celsiusgrader, återfinns i lokalen. Tiden att detektera 

frånvaro för det frånvarodetekterande systemet är för lång. T5-lysrören slocknar därför inte under 

de kortare pauser som är schemalagda mellan respektive lektion. Koldioxidhalten sjunker snabbt 

mellan lektionerna till likvärdiga nivåer vilket indikerar att lokalen tömts vid respektive tillfälle. 

Noterbart är att lokalen ej har nyttjats efter lunchtid denna gång. 

 

Figur 14: Mätningar på Södra skolan, vecka 1 – dag 3. 

4.1.1.2 VECKA 1 – Dag 4 (torsdag) 
Belysningen har under en kortare period tänts och släckts runt 05:00. Efter första lektionen förblir 

belysningen påslagen och koldioxidhalten medelhög, vilket indikerar att lokalen ej har tömts helt 

under inplanerad paus. Belysningen slocknar sedan mellan de återstående lektionerna, vilket 

indikeras genom att uppmätt lysrörstemperatur sjunker hastigt, cirka 2–3 celsiusgrader per minut. 

Närvaro och påslagen belysningen indikeras även efter skoldagens slut klockan 14:30, fram till cirka 

15:45 troligtvis av kvarvarande lärare. 

   

 

Figur 15: Mätningar på Södra skolan, vecka 1 – dag 4. 
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4.1.1.3 VECKA 2 – Dag 4 (torsdag) 
Belysningen har ej nyttjats fram till lunch trots att närvaro indikeras och att lektioner bör ha hållits. 

Koldioxidhalten sjunker strax efter lunchen påbörjats. Någon form av närvaro eller störning har 

indikerats under natten innan skoldagens start.  

 

Figur 16:  Mätningar på Södra skolan, vecka 2 – dag 4. 
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4.1.1.4 VECKA 2 – Dag 5 (fredag) 
Klassen har slöjdlektion i annan sal inklusive pauser mellan 8:20-9:50 samt idrottslektion och lunch 

mellan 10:45-12:50 (inklusive pauser) enligt schemat. Koldioxidhalten sjunker till en låg nivå under 

de tider lokalen ej nyttjas och lysrörstemperaturen korrelerar med inomhustemperaturen. 

 

Figur 17: Mätningar på Södra skolan, vecka 2 – dag 5. 

 

4.1.1.5 VECKA 3 – Dag 5 (fredag) 
Schemaläggningen är densamma som under föregående fredag (dag 5 - vecka 2). Belysningen tänds 

upp och slocknar sedan igen medan närvaro i lokalen fortfarande indikeras, vilket kan indikera 

exempelvis att filmmedia nyttjats under lektionen eller att ett falskt frånslag skett. Ny 

temperaturgivare är aktiv under vecka 3–4 för temperaturmätningar på lysrören. Givarens placering 

på lysröret skiljer sig något från den givare som nyttjats under vecka 1–2. 

 

Figur 18: Mätningar på Södra skolan, vecka 3 – dag 5. 
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4.1.2 Resultatanalys och metoder för resultatanalys– Södra skolan 
På södra skolan fungerar styrsystemen väl och belysningen slås i regel, men inte alltid, av under 

pauserna mellan lektionstid. Systemet uppnår sitt syfte gott och väl efter lektionstid, då belysningen 

under hela mätperioden, februari-mars, aldrig har stått på en längre tid efter det att såväl lärare som 

elever har gått hem och ingen närvaro med kunnat detekteras över lång tid. Tiderna för frånslag bör 

dock kunna optimeras bättre än de görs idag, för att i större utsträckning släcka belysningen även 

under pauser mellan lektioner. Utifrån aktuell mätmetodik föreligger dock vissa problem att avgöra 

huruvida lokalen är helt tömd eller ej under kortare pauser (5–15 minuter) mellan lektionstillfällen, 

då koldioxidnivån inte helt hinner stabiliseras på en specifik nivå under tidsrymden.   

4.1.3 Schablonberäkningar – Södra skolan och T5-lysrör 

 

4.1.3.1 Beräkningsmetoder av drifttider  

Beroende på bakgrund, främst utifrån matematisk förmåga och programmeringskunnande, kan 

driftstiderna uppskattas på olika sätt utifrån generade grafer i programvaran (Easyview). Nedan 

presenteras två olika metodiker med väsentligt skilda förkunskapskrav för tillgodogörande och 

nyttjande av såväl metod som data.  

4.1.3.1.1 Metodik 1 – Visuell bestämning av gränsvärde för varaktighetsdiagram 

Lysrörets lägsta drifttemperatur under perioden tas fram genom att visuellt hitta punkten i 

genererade grafer. Förslagsvis görs detta för respektive mätserie, i berörda fall tvåveckorsperioder, 

då förutsättningarna kan skilja sig åt väsentligt beroende på mättillfälle. Därefter tas samma punkt 

fram i ett så kallat varaktighetsdiagram, vilket beskriver hur lång tid ett värde har överstigit en viss 

nivå. Den förlöpta tiden vid punkten kan därefter antas utgöra en bra uppskattning på hur långa 

driftstiderna är, då övriga fall med högre driftstemperaturer endast når den, för perioden, lägsta 

driftstemperaturen vid uppstart eller avstängning. Är driftstemperaturen exempelvis 32 grader och 

endast måttligt volatil under en längre period, tyder en driftstemperatur på exempelvis 29 grader på 

att lysröret nyligen antingen slagits på eller av.  

Analysmetoden har visat sig vara relativt slagkraftig, trots sin enkelhet, för fall med T5-lysrör, där 

mätningar görs direkt på lysröret och skillnaden mellan lysrörets temperatur vid drift och 

rumstemperaturen är relativt liten. Metodiken är dock knappt gångbar för fall med T8-lysrör där 

mätningar görs på de betydligt varmare driftdonen. Temperaturdifferensen mellan rumstemperatur 

och driftstemperaturen för de magnetiska driftdonen blir för stor och det tar för lång tid att nå en 

relativt konstant driftstemperatur.  
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Figur 19:  Visuell bestämning av totala driftstider med hjälp av varaktighetsdiagram (övre delfigur). I figuren är lägsta 
driftstemperatur utifrån mätdata under perioden ca 29 celsiusgrader (blå pil, nedre delfigur). I varaktighetsdiagrammet 
letas sedan den lägsta driftstemperaturen upp på y-axeln (29 celsiusgrader) varpå motsvarande driftstid sedan kan utläsas 
på x-axeln (uppskattningsvis 45 timmar). Som en jämförelse är det högst möjliga antalet schemalagda timmar i lokalen för 
samma tvåveckorsperiod 49 timmar enligt tillgängligt skolschema. 
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4.1.3.1.2 Metodik 2 – Matematisk bestämning av driftstider med hjälp av derivator och 

andraderivator, samt varaktighetsdiagram. 

En mer exakt metod som också är applicerbar oavsett lysrörstyp är att utgå ifrån att såväl 

uppvärmning och avkylning av lysrör och driftdon sker med relativt konstant hastighet tack vare en 

sånär på konstant inomhustemperatur. När driftstemperaturer för lysrören och driftdonen är så 

småningom uppnåtts varierar den mycket lite under drift. Att undersöka driftstemperaturernas 

derivator med tillhörande andraderivator under uppstart och avstängning, samt jämföra 

driftstemperaturer relativt inomhustemperaturen, för att ta fram belysningens totala driftstider 

ligger därför nära tillhands.  

För Södra skolan, där T5-lysrör används, höjs temperaturen uppemot 0,040–0,060 grader per sekund 

under uppstart och minskar nedemot (-) 0,025 – (-) 0,050 grader per sekund efter belysningen har 

släckts. Under drift varierar samma derivata inom intervallet +/- 0,010 grader per sekund. Genom att 

undersöka när derivatan ligger utanför detta driftområdet samtidigt som lysrörstemperaturen är 

högre än inomhustemperaturen kan drifttiden tas fram oberoende av faktisk driftstemperatur.  

Matematisk ansats för drifttidsberäkning för system med T5-lysrör: 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑇5 = 𝐿𝑦𝑠𝑟ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 > ((𝐼𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 + 3℃) 𝐴𝑁𝐷
𝑑𝑦

𝑑𝑥
(𝐿𝑦𝑠𝑟ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟)

̇
≥ −0,015

℃ 

𝑠
) 

Ekvation 2: Matematisk ansats för driftidsberäkning för system med T5-lysrör 

 

 

Figur 20: Uppmätta drifttider med matematiskt villkor (lila), där derivatavärdet (ljusblått) satts till −0,015
℃ 

𝑠
. Den 

fluktuerande lysrörstemperaturen utgörs av den gröna grafen i figuren. Koldioxidhalterna i lokalen har filtrerats bort för att 
tydliggöra drifttidsmätningen och hur väl det matematiska villkoret överensstämmer med faktisk drifttid.   
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Figur 21: Resulterande varaktighetsdiagram över hela mätperioden efter filtrering av koldioxidhalter och uppmätta 
temperaturer. Då loggarnas minnesrymder har varit begränsade till tvåveckorsintervaller, visas i den övre delfiguren två 
separata timantal med drifttider från respektive tvåveckorsintervall (35 timmar respektive 46 timmar). Den totala 
drifttiden under mätperioden uppskattas därvid till 81 timmar. 
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4.1.3.2 Sammantagna närvaromätningar med hjälp av koldioxidnivåer och framtagna 

drifttider  

För att göra en sammanvägd bedömning av lokalernas nyttjandegrad i förhållande till belysningens 

drifttider, jämförs uppmätta drifttider och hur lång tid koldioxidhalterna förbli så pass höga att 

någon form av personnärvaro är trolig. Koldioxidloggarnas höga känslighet och det faktum att 

lokalerna inte alltid helt hinner ventileras ut under raster, har resulterat i svårigheter att bedöma när 

lokalen är helt tömd. Koldioxidhalterna har i regel stabiliserats sig på 400–430 ppm under sena 

eftermiddagar och kvällar/nätter på såväl Södra skolan som Vätternskolan, varför det intervallet 

kommer att få utgöra den säkra nivån för en helt tömd lokal vid närvaromätningar.  

 

 

Figur 22: Figuren exemplifierar den låga och stabila koldioxidhalt som återkommer så gott som varje kväll och natt när 
lokalen med stor säkerhet kan antas vara tom. Uppmätta temperaturer har filtrerats. 
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Genom att villkora tidigare uppmätta drifttider, där påslagen belysning motsvaras av 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑇5 = 1 , 

mot definierad koldioxidgräns kan drifttider för de perioder där lokalen är tömd uppskattas.  

   

 𝑡𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑛ä𝑟𝑣𝑎𝑟𝑜 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑
𝑇5

= 1 𝐴𝑁𝐷 𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑ℎ𝑎𝑙𝑡 < 430 𝑝𝑝𝑚  

Ekvation 3: Villkor för påslagen belysning utan trolig närvaro 
 

 

Figur 23: Genom att sätta villkora tidigare uppmätta drifttider mot ett gränsvärde för koldioxidhalten kan tiden där ingen 
närvaro är trolig men belysningen ändå är på uppskattas.  
Pilen i figuren pekar på ett fall där troligtvis en enskild individ (exempelvis städerska eller vaktmästare) har gått in i lokalen, 
tänt belysningen och sedan gått ut igen. Koldioxidhalten höjs då inte nämnvärt och kan rent av ligga under definierat 
gränsvärde för tömd lokal. Liknande situationer har uppkommit vid återkommande fall, speciellt under morgontimmarna 
innan skolstart. Att belysningen självmant slås av efter en tid resulterar i svårigheter i att göra en rättfärdig bedömning av 
den tid då belysningen står på i onödan.  

Sammantaget har det installerade styrsystemet skött sin uppgift väl varvid drifttiden för belysningen 

när lokalen är tömd lokal är försumbar. Viss optimering av frånslagstider för belysningen skulle dock 

vara möjlig.   
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4.1.3.3 Beräkningar nuvarande system – Södra skolan 

Det befintliga systemet på Södra skolan utgörs av T5-lysrör med elektroniska driftdon, tillsammans 

med ett frånvarodetekterande styrsystem. Nedanstående beräkning görs utifrån den aktuella 

mätperioden, vilken varade i totalt 681 timmar och 45 minuter: 

Grunddata: 

𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = 81 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

𝑇𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = (681,75 − 81) = 600,75 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟=(8∗(2𝑥28+7)+3∗(1∗28+3))𝑊 

𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 (𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑎𝑑) = 0,5𝑊 

 

Total effektförbrukning med nuvarande system under perioden: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑃𝐴𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 ∗ 𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) + (𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 ∗ 𝑇𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) = 

 = ((504 + 93) ∗ 81) + ((8 ∗ 0,5 + 3 ∗ 0,5) ∗ 600,75) =  51661 Wh ~ 𝟓𝟏. 𝟔 𝐤𝐖𝐡 

Där  𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 =  (𝑃𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 + 𝑃𝑑𝑟𝑖𝑣𝑑𝑜𝑛) 

 

4.1.3.4 Beräkningar hypotetiskt LED-system 

För en LED-armatur med likvärdiga egenskaper med avseende på ljusflöde, färgåtergivning som ett 

enkelt T5-lysrör uppskattas effekten till 23W (i linje med en exempelarmatur från en känd svensk 

tillverkare). För armaturer med dubbla lysrör uppskattas motsvarande effekt med LED-armatur till 

42W. (Fagerhult 2017) 

I beräkningarna sätts den parasitiska effekten för LED-modulens drivdon till samma värde som för 

lysrörens elektroniska drivdon, då differenserna dem emellan i regel är marginella. Då 

förlusteffekterna under drift är ej tydligt specificerade för exempelarmaturen med LED-belysning, 

antas även de vara likvärdiga, eller lägre, T5-lysrörens armaturer för att jämförelsen, utifrån 

förutsättningarna, skall bli så rättvis och korrekt som möjligt. 

Grunddata: 

𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = 81 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

𝑇𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = (681,75 − 81) = 600,75 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟=(8∗(42+7)+3∗(23+3)) = 470 𝑊 

𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 (𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑎𝑑) = 0,5𝑊 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 å𝑟 2016 = 1,06 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

 

Förväntad förbrukning hypotetiskt LED-system under perioden: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑃𝐴𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 ∗ 𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) + (𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 ∗ 𝑇𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) = 

 = ((392 + 78) ∗ 81) + ((8 ∗ 0,5 + 3 ∗ 0,5) ∗ 600,75) =  41 374 Wh ~ 𝟒𝟏, 𝟑 𝐤𝐖𝐡 

Där  𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 =  (𝑃𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 + 𝑃𝑑𝑟𝑖𝑣𝑑𝑜𝑛) 

 

Differens mellan hypotetiskt LED-system och nuvarande system: 
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 − 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐷 = 51,6 𝑘𝑊ℎ − 41,3 𝑘𝑊ℎ = 𝟏𝟎, 𝟑 𝒌𝑾𝒉 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 10.3 ∗ 1,06 ~ 11 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

Ekvation 4: Differens i effektförbrukning mellan olika system  
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4.2 Vätternskolan  

På vätternskolan är lektioner inplanerade under skoldagarna med regelbundna raster. Vid platsbesök 

förtärde eleverna i regel lunchen i sitt klassrum på grund av platsbrist i skolbespisningen.  

Den totala drifttiden mellan den 29e februari och 27e mars 2016 har uppmätts till cirka 69 timmar.  

Preliminärt uppskattas tiden som belysningen har varit påslagen och lokalen varit tömd under 

perioden till cirka 5 timmar.  

 

Figur 24: Skolschema för klass 6A på Vätternskolan läsåret 2015–2016 
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4.2.1 Urval av mätdata – Vätternskolan 
 Det bör observeras att axlarnas skalning skiljer sig något åt i de olika figurerna som en följd av den 

fönsteranpassning som har gjorts med hjälp av en autozoomfunktion i programvaran. 

4.2.1.1 VECKA 1 – Dag 4 (torsdag) 

Driftdonstemperaturen har gått upp under tiden som belysningen använts och sjunkit när 

belysningen släckts, med cirka 1,00–1,50 grader per minut. Belysningen har förblivit tänd under en 

period där eleverna haft idrottslektion innan lunch torts att ingen närvaro kan indikeras. 

 

Figur 25 Mätningar på Vätternskolan vecka 1 dag 4 
 

4.2.1.2 VECKA 2 – Dag 3 (onsdag) 

Belysningen har tänts och nyttjats under lektionstid och därefter släckts när lektionen tagit slut och 

det är lektionspaus. Koldioxidhalterna i lokalen ökar respektive sjunker snabbt när lektioner påbörjas 

respektive avslutas. 

 

Figur 26 Mätningar på Vätternskolan vecka 2 dag 3 
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4.2.1.3 VECKA 3 – Dag 5 (fredag) 

 

Figur 27 Mätningar på Vätternskolan vecka 3 dag 5 

 

4.2.1.4 VECKA 4 – Dag 4 (torsdag) 

Belysningen har nyttjats under morgonen och därefter släkts och åter tänts utan att någon närvaro 

indikerats lokalen.  

 

Figur 28 Mätningar på Vätternskolan vecka 4 dag 4 
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4.2.2 Resultatanalys och metoder för resultatanalys – Vätternskolan 
På Vätternskolan har elever och personal varit överraskande duktiga på att slå ifrån belysningen när 

de lämnat lokalen, speciellt vid skoldagens slut. Enligt uppgift skall även vaktmästaren ha som rutin 

att gå en rond genom skolans lokaler och släcka eventuellt kvarvarande belysning under 

eftermiddagarna. Under mätperioden februari-mars har belysningen inte stått påslagen någon 

längre period efter avslutad skoldag en enda gång, varför det ligger nära till hands att anta att 

systemet fungerar väl. Emellanåt har belysningen dock förblivit påslagen under delar av skoldagen i 

fall där ingen närvaro detekterats (men likväl tidigare som senare under samma dag).  

4.2.3 Schablonberäkningar –Vätternskolan och T8-lysrör 
 

4.2.3.1 Beräkningsmetoder av drifttider 

De beräkningsmetodiker som applicerats på mätdata för Södra skolan har även utvärderats på 

mätdatat för Vätternskolan, där T8-lysrör används och temperaturmätningar gjorts direkt på de 

magnetiska driftdonen. 

4.2.3.1.1 Metodik 1 – Visuell bestämning av gränsvärde för varaktighetsdiagram 

Då temperaturdifferensen mellan driftdonens drifttemperatur och rumstemperaturen är hög, är 

metodiken med visuell bestämning av gränsvärden olämplig vid drifttidsbestämning för T8-lysrör. 

Normal driftstemperatur för de magnetiska driftdonen ligger i spannet 50–55 celsiusgrader. När 

belysningen släckts har avkylningen i regel skett med en hastighet av cirka 1,0–1,5 grader per minut.  

 

Mätseriens lägsta driftstemperatur är strax över 30 grader, vilken har nåtts vid ett tillfälle där 

belysningen först varit släckt en längre tid och driftdons- och inomhustemperaturen korrelerat, och 

sedan varit tänd under cirka nio minuters tid för att sedan släckas igen (se även bilaga 1, 29 

februari).  

Att då nå den lägst uppmätta driftstemperaturen när belysningen släckts och driftdonstemperaturen 

varit normalhög, tar uppskattnings 15–20 minuter – en tid som kommer att återspegla sig i 

varaktighetsdiagrammet som ett felaktigt bidrag till den faktiska driftstiden, se även FIGUR XX.ABB. 

På grund av den långa avkylningstiden och den stora differensen för driftdonstemperaturerna vid 

kortare respektive längre tid med påslagen belysningen, är metoden med visuell bestämning 

olämplig vid drifttidsanalys på T8-lysrör.     
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Figur 29: Visuell bestämning av drifttider utifrån grafer och varaktighetsdiagram i Easyview för fall med T8-lysrör är 
olämplig som metodik. Det färglagda området i graferna i den nedre delfiguren motsvarar den tid som felaktigt uppskattas 
som drifttid i varaktighetsdiagrammet trots att belysningen av avstängd. Den felaktigt mätta drifttiden kan härledas till den 
i grafer färglagda avkylningstiden från driftdonens normala drifttemperatur (50-55 celsiusgrader) till lägsta uppmätta 
driftdonstemperatur i grafen (cirka 33 celsiusgrader), vilket sker med en hastighet av 1,00-1,50 grader per minut.  
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4.2.3.1.2 Metodik 2 – Matematisk bestämning av driftstider med hjälp av derivator och 

andraderivator, samt varaktighetsdiagram. 

 

Den matematiska ansatsen för driftidsberäkning i system med T8-lysrör är likvärdig den för fallet 

med T5-lysrör. Driftdonens temperaturer och uppmätta temperaturderivator villkoras mot aktuell 

rumstemperatur.  

Matematisk ansats för drifttidsberäkning för system med T8-lysrör: 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑇8 = 𝐿𝑦𝑠𝑟ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 > ((𝐼𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 + 3℃) 𝐴𝑁𝐷
𝑑𝑦

𝑑𝑥
(𝐿𝑦𝑠𝑟ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟)

̇
≥ −0,0020

℃ 

𝑠
) 

Ekvation 5: Matematisk ansats för drifttidsberäkning för system med T8-lysrör 

Då de magnetiska driftdonen har en betydligt stabilare temperaturderivata och inte fluktuerar 

nämnvärt under normaldrift kan derivatavärdet sättas till ett värde närmare noll. Derivatavärdet 

måste också ligga nära noll på grund av att det matematiska villkoret kan uppfyllas tidigare än vid ny 

tändning av belysningen, se figur 30 och 31.  

 

Figur 30: Uppmätta drifttider (grönt) med matematiskt villkor, där derivatavärdet (ljusblått) satts till −0,0020
℃ 

𝑠
. Ingen 

felaktig registrering av drifttid har skett.  
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Figur 31: Uppmätta drifttider (grönt) med matematiskt villkor, där derivatavärdet (ljusblått) satts till −0,0030
℃ 

𝑠
 . 

Observera det felaktiga resultatet längst till höger i figuren, där villkoret, då derivatan är tillräckligt liten samtidigt som 
driftdonet är mer än tre grader varmare än rumstemperaturen. Villkoret har alltså uppfyllts trots att belysningen är 
avstängd, vilket leder till en felaktig registrering.  

4.2.3.2 Sammantagna närvaromätningar med hjälp av koldioxidnivåer och framtagna 

drifttider  

Likväl som för Södra skolan sätts koldioxidhaltens gränsvärde för tömd lokal till intervallet 400–430 

ppm, det vill säga den nivå, eller i vissa fall strax under den nivå som koldioxidhalterna regelbundet 

stabiliseras vid under kvälls och nattetid.  

 

Figur 32: Uppmätta drifttider med matematiskt villkor (grönt, derivatavärdet (ljusblått), koldioxidhalter (svart) och 
driftdons- respektive rumstemperatur i rött och mörkblått. 
Pilen pekar på ett tydligt fall där belysningen stått på trots att ingen är närvarande i lokalen. Koldioxidhalten har 
stabiliserats på samma nivåer som långa perioder före respektive efter skoldagen, varpå närvaro i lokalen kan uteslutas 
trots att belysningen är påslagen. 
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Figur 33: Uppskattad drifttid Vätternskolan 

 

Figur 34: Uppskattad drifttid (grönt) inklusive den uppskattade tiden där belysningen varit påslag och lokalen tömd(brunt)   
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4.2.3.3 Beräkningar nuvarande system –Vätternskolan 

På vätternskolan återfinns T8-armaturer, där lysrörseffekten i regel är 36W per lysrör. Även på 

Vätternskolan sitter lysrören i regel parvis i armaturerna, varför lysrörseffekten då blir 2x36W per 

armatur. Driftdonen är av magnetisk typ och ej elektronisk. 

Grunddata: 

𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡) = 69 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 (𝑡𝑜𝑚 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙) = 5 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

𝑇𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = (685,5 − 69) = 616,5 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟= (11∗(2𝑥36+14)+0∗(1∗36+9)) =946 𝑊 

𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 (𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑎𝑑) = 2 𝑊 

 

Total effektförbrukning med nuvarande system under perioden: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑃𝐴𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 ∗ 𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)) + (𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 ∗ 𝑇𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) = 

= ((946 ∗ 69) + (11 ∗ 2 ∗ 616,5)) =  78 837 𝑊ℎ ~ 𝟕𝟖, 𝟖 𝒌𝑾𝒉 

Där  𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 =  (𝑃𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 + 𝑃𝑑𝑟𝑖𝑣𝑑𝑜𝑛) 

 

Beräkning av outnyttjad belysningsandel: 

𝑇𝑜𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑 (%) =
𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 (𝑡𝑜𝑚 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙)

𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡)
=

5

69
~0,073 = 𝟕, 𝟑% 

Ekvation 6: Beräkning av tidsandel där belysningen varit påslagen utan närvaro 

 

4.2.3.4 Beräkningar framtida system –Vätternskolan 

Vid byte från nuvarande belysningssystem med T8-lysrör och magnetiska driftdon till ett system 

baserat på LED-teknologi eller T5-lysrör, är byte av armaturer ett krav. Om utbyte görs till LED-lysrör 

är ett utbyte av armaturer ej nödvändigt, då LED-lysrören är anpassade till T8-lysrörens befintliga 

socklar och driftdon. Då driftseffekten för LED-lysrör har varit svår att uppskatta samt att 

examensarbetet i större utsträckning fokuserar på utbyte av ett helt belysningssystem snarare än 

kortsiktiga lösningar såsom utbyte till LED-lysrör, har effektberäkningar för dessa uteslutits. 

Beräkningar har således endast genomförts för lösningar baserade på T5-lysrör eller vanliga LED-

armaturer.   
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4.2.3.4.1 T5-lysrör 

Vid utbyte till T5-lysrör antas bytet göras till likvärdig modell som de på Södra skolan (28 W). 

Grunddata: 

𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = 69 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

𝑇𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = (685,5 − 69) = 616,5 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟=(11∗(2𝑥28+7)+0∗(1∗28+3))𝑊 

𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 (𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑎𝑑) =  0,5𝑊 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 å𝑟 2016 = 1,06 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 
 

Förväntad förbrukning hypotetiskt T5-system under perioden: 
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑃𝐴𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 ∗ 𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) + (𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 ∗ 𝑇𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) 

= ((693 ∗ 69) + (11 ∗ 0,5 ∗ 616,5)) =  51 207 𝑊ℎ ~ 𝟓𝟏, 𝟐 𝒌𝑾𝒉 

Där  𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 =  (𝑃𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 + 𝑃𝑑𝑟𝑖𝑣𝑑𝑜𝑛) 

Differens mellan hypotetiskt T5-system och nuvarande system: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 − 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇5 = 78,8 𝑘𝑊ℎ − 51,2 𝑘𝑊ℎ = 27,6 𝑘𝑊ℎ 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 27,6 ∗ 1,06 ~ 29 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

 

4.2.3.4.2 LED 

Vid utbyte till exempelarmaturen med LED-belysning antas bytet göras till samma modell som i 

exemplet med Södra skolan. Armaturer med enkla lysrör är ej närvarande i klassrummet på 

Vätternskolan och befintliga armaturer med dubbla T8-lysrör byts ut till likvärdig LED-armatur med 

42 Watts effekt. (Fagerhult 2017) 

Grunddata: 
𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = 69 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

𝑇𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = (685,5 − 69) = 616,5 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 

𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟=(11∗(42+7)+0∗(42+3))𝑊 

𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 (𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑎𝑑) = 0,5𝑊 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 å𝑟 2016 = 1,06 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 
 

Förväntad förbrukning hypotetiskt LED-system under perioden: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑃𝐴𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 ∗ 𝑇𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) + (𝑃𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 ∗ 𝑇𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛) =  

= (539 ∗ 69) + (11 ∗ 0,5 ∗ 600,75) =  40 495 Wh ~ 𝟒𝟎, 𝟓 𝒌𝑾𝒉 

Där  𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 =  (𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝑃𝑑𝑟𝑖𝑣𝑑𝑜𝑛) 

Differens relativt nuvarande system: 
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 − 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐷 = 78,8 𝑘𝑊ℎ − 40,5 𝑘𝑊ℎ = 𝟑𝟖, 𝟑 𝒌𝑾𝒉 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 38,3 ∗ 1,06 ~ 40,5 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

Differens relativt hypotetiskt system baserat på T5-lysrör: 
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 − 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝐸𝐷 = 51,2 𝑘𝑊ℎ − 40,5 𝑘𝑊ℎ = 𝟏𝟎, 𝟕 𝒌𝑾𝒉 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 10.7 ∗ 1,06 ~ 11 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

  



  

55 
 

5 
DISKUSSION 

 

Den utvecklade metodiken har visat sig ha ett antal fördelar och brister vilka är nödvändiga att 

diskutera vidare. Klart är att metodiken har fungerat relativt väl, men kan utvecklas inom ett antal 

områden. Likväl har mätningarna påvisat att det ur energisynpunkt finns förbättringspotential 

genom utbyte eller optimering av belysningssystem, framförallt på Vätternskolan. I 

diskussionskapitlet sammanfattas nu alla tankar och resultat som framkommit och mynnar även 

sedermera ut i ett antal rekommendationer som kan tas i beaktning inför framtida beslut på det 

ljustekniska området i Motala kommuns skollokaler. 

   

5.1 Metodikanalys - fördelar, brister och utvecklingsmöjligheter 

Vid jämförelse mellan klassernas respektive scheman och de närvaromätningar som har genomförts, 

förefaller metodikens utfall varit relativt gott utfall, om än med ett antal brister kan skönjas. Tydliga 

skillnader kan utrönas i såväl lysrörs- och driftdonstemperaturer som koldioxidhalter mellan 

lektionstid och paustid på såväl Södra skolan som Vätternskolan.  

 

Huruvida metodiken är applicerbar på drifttidsmätningar för exempelvis LED-belysning är ej utrett, 

varför uppföljning av resultaten vid ett eventuellt utbyte av belysningssystem försvåras. Så länge det 

kan säkerställas att värmeutvecklingen är tillräckligt hög relativt omgivningstemperaturen i någon 

del av belysningsarmaturen, bör metodiken dock kunna ge ett tillförlitligt resultat. Om så inte kan 

göras bör en ny metodik rörande drifttidsmätningar för LED-belysning utformas. 

5.1.1 Temperaturmätningar 
Det kan konstateras att avkylningseffekten har varit tillräckligt stor för att kunna detektera såväl till- 

som frånslag av belysningen med god noggrannhet och korrelationen mellan lysrörs- och 

driftdonstemperatur och rumstemperaturen vid en längre tids frånslag är tydlig.  

De mycket korta till- och frånslagstider som kan uppkomma av exempelvis falska frånslag är svårare 

att säkert detektera med vald metodik, då tidsförloppen i de fallen är mycket korta. Strategin att 

utgå från temperaturderivatan möjliggör dock detektering av sådana frånslag oberoende av 

variationer i lysrörets driftstemperatur, vilket får anses vara en klar fördel.  

 

Eventuella fönsteröppningar får anses vara svåra att med säkerhet detektera, då sänkningen av 

inomhustemperaturen kan vara för låg och kortvarig för att med säkerhet kunna detekteras och vara 

beroende av en fönsteröppning. Tillsammans med koldioxidmätningarna går det dock att urskilja ett 

par fall där ett fönster kan ha öppnats, då såväl koldioxidhalt som temperatur gemensamt har sjunkit 

under lektionstid.  

Årstidsvariationer torde inte resultera i någon större åverkan på såväl lysrörs-, driftdons- och 

rumstemperaturer med tillhörande avkylningseffekter på lysrören och driftdonen. 

Rumstemperaturen i ett klassrum bör ligga inom spannet 20–25 celsiusgrader oavsett årstid och ett 
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långvarigt varmare eller kallare inomhusklimat resulterar förmodligen i en arbetsmiljömässig 

diskussion, snarare än att eventuella drifttidsmätningar på belysningssystemet blir lidande.  

 

5.1.2 Koldioxidmätningar 
Att koldioxidhalterna varierar med nyttjandet av skolsalarna är tydligt, men det kan föreligga 

problem i att snabbt avgöra huruvida lokalen är tom eller om antalet närvarande personer är lågt (en 

eller ett par stycken). När skoldagen är slut och såväl elever som lärare har gått hem stabiliserar sig 

koldioxidhalterna till en relativt konstant och enkelt urskiljbar nivå. Under de korta pauserna mellan 

lektioner är det inte helt lätt att särskilja huruvida ventilationen aningen inte hinner med att vädra ut 

lokalen till den grad att koldioxidhalten blir mycket låg, eller om enstaka individer faktiskt verkar i 

lokalen. Öppna dörrar mot korridorsutrymmen kan också tänkas påverka ventileringsgraden och 

därvid också koldioxidhalterna. 

Huruvida årstidsvariationer kan ha åverkan på koldioxidmätningarna går ej att fastslå, men tänkbart 

är att sannolikheten för fönsteröppningar och därvid ytterligare ventilering av lokalerna, är större 

under årets varma perioder när undervisning bedrivs - såsom senvår och sensommar. För att helt 

kunna klargöra sådan påverkan och dess sannolikhetsgrad bör ytterligare provmätningar 

genomföras.    

Större noggrannhet bör iakttas gällande koldioxidloggarnas placeringar vid framtida mätningar, även 

om det likt beskrivet i metodkapitlet har varit nödvändigt med en avvägning mellan möjliga eluttag 

och risken för yttre påverkan. Även om de specifika halterna inte har varit intressanta under de 

aktuella mätningarna, kan närheten till fönster eller ventilation respektive golv eller tak ha ökat 

osäkerheten och förändringshastigheten vid mätningar av framförallt låga nivåer där 

påverkningsgraden relativt sett kan antas vara större. En ickeoptimal placering kan därvid ha spätt 

på problematiken huruvida lokalen varit tömd en kort period, eller om antalet närvarande individer 

har varit lågt.      

 

5.1.3 Sammanfattande analys av mätningar 
Metodiken får anses vara tillförlitlig i de fall där de övergripande drifttiderna för belysningen skall 

uppmätas under en längre period. För detektering av eventuella falska frånslag är metoden möjlig 

att nyttja, men inte helt tillförlitlig. Vissa svårigheter föreligger att detektera huruvida lokalen helt 

har tömts eller ej under de kortare pauserna mellan de olika lektionerna. Huruvida belysningen i 

vissa fall då förblir tänd även under paustid på grund av dåligt optimerade system eller på grund av 

att någon enstaka person nyttjar lokalen är därför också svårt att säkert fastställa. På Vätternskolan, 

där inget styrsystem är installerat, är det tydligt att lokalen har varit tom medan belysningen stått på 

vid ett antal tillfällen. 

5.1.4 Åtgärder och förbättringsförslag av metodik 

Sammantaget skulle en förlängning av mätserierna över fler årstider, samt en utökning av antalet 

mätfall (olika placeringar av mätare, öppna och stängda fönster, olika ventileringsnivåer och så 

vidare) behöva genomföras för att kunna sålla ut och lösa metodikens uppenbara problem.  Om 

kravet att mätningar skall kunna genomföras utan elteknisk utbildning (och därvid kunna sätta upp 

strömmloggar i reläskåp och dylikt) skall kvarstå, föreslås följande för att förbättra 

mätnoggrannheten och resultatens tillförlitlighet: 
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5.1.4.1 Korta ner samplingstider 

I exjobbets utförande har en avvägning mellan samplingstid och möjligheten att regelbundet ta del 

av mätdatat gjorts. Om mätningar kan skötas på plats av elever eller skolpersonal kan data inhämtas 

exempelvis veckovis, eller kanske ännu tätare, varför samplingstiderna kan minskas avsevärt från 

den nuvarande samplingstiden (75 sekunder). Tätare samplingar bör resultera i att förändringar i 

exempelvis driftstemperaturer (och medföljande derivator) kan detekteras än mer exakt.  

 

5.1.4.2 Fler parallella mätningar i samma klassrum 

Framförallt på Vätternskolan kunde belysningen kunde släckas radvis i flertalet lokaler, inkluderat 

det klassrum där mätningar genomfördes. Det föreligger då en osäkerhet i huruvida det endast är 

belysningen i samma rad som den på vilken mätningar genomförts som har släckts när ett sådant 

tillfälle detekterats, eller om all belysning i lokalen faktiskt har släckts. Även om belysningens 

nyttjande överlag har samstämt med aktuellt skolschema, kan det inte uteslutas att övrig belysning 

har stått på och endast en rad har varit släckt. Genom att göra temperaturmätningar på driftdon i 

respektive rad, ökar mätningarnas tillförlitlighet.  
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5.2 Systemutvärderingar och utvärdering av resultat 

 

5.2.1 Belysningssystem Södra skolan 
Belysningssystemet på Södra skolan är idag tillsynes väl fungerande. Under perioden då mätningar 

genomförts har belysningen endast kortvarigt varit påslagen i de fall då lokalen kan antas ha stått 

tom.  Optimeringar av styrsystemet är dock möjliga, främst då genom att korta ner frånslagstiden 

efter det att ingen närvaro detekterats. Huruvida detta är lämpligt ur ett arbetsmiljömässigt 

perspektiv förblir oklart, då det kan tänkas vara ett irritationsmoment att belysningen släcks ner 

mellan varje lektion, speciellt om dörrar mot korridorsutrymmen står öppna. Ett ytterligare 

alternativ skulle därför kunna vara att se över möjligheterna till frånvarostyrd dimmring av 

belysningen en kortare period innan belysningen släcks istället. Möjligheterna till dagljusstyrning bör 

också ses över, då det ytterligare kan sänka förbrukningen då ljusinsläppet till lokalerna generellt är 

stort. 

För att förbättra arbetsmiljön för lärarna under de eftermiddagar när efterarbete utförs, bör 

problemen med de falska frånslagen av belysningen, som enligt en del av personalen inte sällan sker, 

åtgärdas då det vållar såväl irritation som störningar i arbetet. Primärt kan PIR-sensorerna placering 

och aktuell linstyp ses över och om ingen åtgärd är möjlig den vägen kan systemet förslagsvis 

kompletteras med en ultraljudssensor.   

5.2.2 Belysningssystem Vätternskolan 
På Vätternskolan är besparingspotentialen stor vid ett byte av belysningssystem. T8-lysrören och de 

tillhörande magnetiska driftdonens effektivitet är låg. Ett styrsystem baserat på frånvarodetektering 

är att rekommendera i lokalen, då belysningen stått på i onödan i åtminstone drygt 7 % av den totala 

belysningstiden. För lokaler med stort ljusinsläpp kan systemet med fördel kombineras med 

dagljusstyrning för att ytterligare sänka effektförbrukningen.  

 

5.2.3 LED eller inte LED vid byte av belysningssystem?  
Utifrån att LED-belysning är energisnålare och har likvärdiga eller bättre värden på övriga parametrar 

(såsom exempelvis ljusflöde och färgåtergivning) görs bedömningen att ett utbyte till LED är att 

föredra på Vätternskolan så snart som möjligt. På Södra skolan är frågan huruvida det, från såväl 

politiskt som tjänstemannamässigt håll, är försvarbart att byta belysningslösning ytterligare en gång i 

närtid. Stora resurser har relativt nyligen lagts ner på nyinstallation av T5-lysrör med tillhörande 

styrsystem och den kvarvarande livslängden är fortfarande lång i det fallet. Däremot 

rekommenderas framtida nyinstallationer av belysningssystem inkludera LED-armaturer. Hänsyn till 

att belysningens spridningsvinklar kan skilja sig åt bör dock tas vid val av armaturer, då LED-

belysningen ger ett mer riktat ljus än de rundstrålande lysrören, och därvid påverka belysningen i 

lokalen. 

Vad som i viss mån också kan tala emot LED-belysning är att utvecklingstakten är mycket hög. Det är 

först är på senare år som tekniken fått sitt verkliga genomslag, varför de materiella kostnaderna för 

LED-belysning i dagsläget kan vara högre än för lysrörsbelysning. En utförlig livscykelkostnadsanalys, 

vilket ligger utanför ramarna i detta examensarbete, för utbyte av belysningssystem i samtliga av 

kommunens lokaler är därför nödvändig innan ytterligare beslut tas. På längre sikt blir dock 

energibesparingen avsevärd med LED-belysning oavsett tidigare belysningslösning och priserna går 

även nedåt i snabb takt. Då Motala kommun vill ligga i framkant inom miljöområdet, bör man därför 

i bräschen för på sikt att göra LED-belysning till standard i dess lokaler, även om 

installationskostnaden kan vara högre.  
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5.2.4 Utbyte till DALI-system 
I de fall där större ingrepp är nödvändiga vid byte av belysningssystem som i fallet med 

Vätternskolan, alternativt vid nybyggnation, är DALI-system ett klart fördelaktigt alternativ. 

Funktioner som radvis släckning av belysning, individuell dimmring av armaturer, nivåbestämning för 

maximal belysningsstyrka med mera, kan då skapas, ändras och styras digitalt. Flexibiliteten i 

systemet gör att det rekommenderas inför framtida utbyte. Då exempelvis olika klassrum har olika 

förutsättningar med avseende på storlek och ljusinsläpp, kan individuella anpassningar utföras i 

respektive fall, samtidigt som inköpta armaturer är av samma typ och därvid ger stora 

inköpsfördelar.   

I regel kan DALI-systemen även kombineras med övriga typer av styrsystem och adaptrar för 

anslutningar till befintliga belysningsknappar återfinns även på marknaden. Det är därför möjligt att 

exempelvis installera ett DALI-system i ett klassrum på försök och sedermera utvärdera det inför 

framtida beslut i större sammanhang.  

 

5.2.5 Analys utifrån schablonberäkningar och ekonomiska aspekter 
Klart är att det ur ett ekonomiskt perspektiv finns goda incitament för att göra ett genomgående 

byte av belysningssystem på Vätternskolan. De nuvarande T8-lysrören är förvisso välfungerande, 

men samtidigt mycket energikrävande i förhållande till de lösningar som finns inom exempelvis LED-

området. Utbyte till T5-lysrör är mindre lämpligt, då kostnaderna för ombyggnation och installation 

av nya armaturer etcetera blir mer eller mindre likvärdig med installation av nytt LED-system.  

 

Installation av belysningsstyrning på Vätternskolan är också motiverat ur ekonomiskt perspektiv.  

I kommunen finns redan erfarenhet och kompetens för installation av PIR-system, varför det är 

lämpligt att fortsätta med dessa om endast enstaka installationer är aktuella för att slippa ta in 

externa konsulter eller firmor. På sikt är det dock fördelaktigare att en centralisering av styrsystem 

för belysning görs och att man nyttjar digitaliseringens möjligheter. Om ett genomgående byte av 

belysningssystem skall genomföras föreslås därför ett digitalt styrningssystem som också kan 

centraliseras, såsom ett DALI-system.  

På Södra skolan är ett utbyte av belysningssystem svårare att ekonomiskt motivera där T5-lysrör 

med tillhörande styrsystem redan idag finns installerade. Vid utbyte av system i skolans övriga 

lokaler är dock LED-system att föredra för att ytterligare sänka förbrukningen. På samma sätt som i 

fallet med Vätternskolan kan valet av installerat styrsystem bero på omfattningen av installationen. 

Om större ombyggnation, satsa på digitalt system. Om endast enstaka lokaler så kan ett PIR-system 

vara mer motiverat. 
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5.2.6 Utvecklingsmöjligheter och framtida arbete i kommunen 
Kommunen bör genomföra ytterligare mätningar av drifttider i kvarvarande skollokaler och 

fördelaktningsvis också i andra offentliga lokaler såsom sjukhus, äldreboende och så vidare. 

Bevisligen finns det stora besparingsmöjligheter ur såväl energimässigt som ekonomiskt perspektiv 

på att byta ut gamla belysningssystem! Genom examensarbetet har kommunen fått ett antal verktyg 

för att också kunna engagera skolelever att inom ramen för teknikundervisningen genomföra egna 

mätningar på befintliga lysrörssystem. Mätningarna har också en acceptabel noggrannhet för att 

senare utgöra ett verkligt beslutsunderlag, vilket kan verka klart motivationshöjande.  

 

En extra titt i den rapport som tidigare tagits fram om förväntad kvarvarande livslängd för belysning 

etcetera rekommenderas och att de åldrande belysningssystemen byts ut snarast möjligt.  

Om större ombyggnationer görs på flera håll samtidigt, bör kommunen överväga att centralisera 

belysningsstyrningen med ett digitalt system – dels för att kontinuerligt kunna mottaga driftdata och 

dels för att underlätta underhåll.  
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6 
SLUTSATSER 

 

Det befintliga styrsystemet på Södra skolan är idag välfungerande och att ett utbyte av 

belysningssystemet inom de närmsta åren är svårt att motivera ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Frånvarodetekteringen kan dock optimeras bättre och förbrukningen kan sänkas ytterligare med 

hjälp av dagljusstyrning.  

 

Vätternskolans belysningssystem bör bytas ut så snart som möjligt då det är såväl ineffektivt som 

onödigt kostsamt i dagsläget. Vid en övergripande nyinstallation väljs fördelaktigvis LED-belysning 

med tillhörande DALI-system, samt att dagsljusstyrning med tillhörande frånvarodetektering nyttjas. 

Om installation sker endast i ett fåtal lokaler kan PIR-system också vara aktuella för att minska 

installationskostnaden. 

 

Vidare lämpar sig den utvecklade metodiken väl för mätning av drifttider på lysrörssystem och 

noggrannheten är helt klart acceptabel för att nyttjas i fler verkliga fall. Metodiken behöver däremot 

utvärderas för LED-baserade system, då dess tillförlitlighet är osäker för de fallen. 
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7 
BILAGOR  

 

7.1 Komplett mätdata – Södra skolan 

 

HELA PERIODEN – 29 februari – 28 mars 
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VECKA 1 – hela veckan 
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VECKA 1 – Dag 1 (måndag) 

 

VECKA 1 – Dag 2 (tisdag) 

 

VECKA 1 – Dag 3 (onsdag) 

 

VECKA 1 – Dag 4 (torsdag) 

 
VECKA 1 – Dag 5 (fredag) 

 



  

65 
 

VECKA 2 – hela veckan 

 

 

VECKA 2 – Dag 1 (måndag) 

 

  



  

66 
 

VECKA 2 – Dag 2  (tisdag) 

 

VECKA 2 – Dag 3 (onsdag) 
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VECKA 2 – Dag 4 (torsdag) 

 

VECKA 2 – Dag 5 (fredag) 
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VECKA 3 – hela veckan 

 

 

VECKA 3 – Dag 1 (måndag) 

 



  

69 
 

VECKA 3 – Dag 2 (tisdag) 

  

 

VECKA 3 – Dag 3 (onsdag) 

  



  

70 
 

VECKA 3 – Dag 4 (torsdag)

 

 

VECKA 3 – Dag 5 (fredag) 
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VECKA 4 – hela veckan 

 

VECKA 4 – Dag 1 (måndag) 

  



  

72 
 

VECKA 4 – Dag 2  (tisdag) 

 

VECKA 4 – Dag 3 (onsdag) 
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VECKA 4 – Dag 4 (torsdag) 
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7.2 Komplett mätdata Vätternskolan 

 

HELA PERIODEN – 29 februari – 28 mars 

 

 

VECKA 1 – hela veckan 
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VECKA 1 – Dag 1 (måndag) 

 

 

VECKA 1 – Dag 2 (tisdag) 
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VECKA 1 – Dag 3 (onsdag) 

 

 

VECKA 1 – Dag 4 (torsdag) 

 



  

77 
 

VECKA 1 – Dag 5 (fredag) 
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VECKA 2 – hela veckan 

 

VECKA 2 – Dag 1 (måndag) 

 

  



  

79 
 

VECKA 2 – Dag 2 (tisdag) 

 

VECKA 2 – Dag 3 (onsdag) 

 

  



  

80 
 

VECKA 2 – Dag 4 (torsdag) 

 

VECKA 2 – Dag 5 (fredag) 

  



  

81 
 

VECKA 3 – hela veckan 

 

 

VECKA 3 – Dag 1 (måndag) 

 

  



  

82 
 

VECKA 3 – Dag 2 (tisdag) 

 

VECKA 3 – Dag 3 (onsdag) 

 

 

  



  

83 
 

VECKA 3 – Dag 4 (torsdag) 

 

VECKA 3 – Dag 5 (fredag) 
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VECKA 4 – hela veckan 

 

VECKA 4 – Dag 1 (måndag) 
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VECKA 4 – Dag 2 (tisdag) 

 

 

VECKA 4 – Dag 3 (onsdag) 
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VECKA 4 – Dag 4 (torsdag) 
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