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Sammanfattning 
 
Resultatet av en energikartläggning på tryckeriet VK - Media visade det sig att en stor del av 
energin gick till den gamla belysningen. Den gamla belysningen med 
högtrycksnatriumarmaturer och högtrycksnatriumljuskällor byttes då ut mot en ny 
energieffektiv belysning med två olika LED-armaturer i packsalen på tryckeriet. Det ska nu 
utföras en utvärdering av belysningsbytet. Utvärderingen av belysningsbytet kommer att 
baseras på sänkningen i energianvändning, skillnader i belysningsstyrkor och förändring av 
arbetsmiljön. 
 
Det främsta syftet med belysningsbytet är att sänka energianvändningen och att förbättra 
arbetsmiljön. Simuleringar på belysningen med högtrycksnatriumljuskällor och LED-
armaturer har gjorts i DIALux evo. I DIALux gjordes beräkningar på belysningsstyrkor och 
energianvändning. Momentana effektmätningar med en multimeter har genomförts på 
belysningen före och efter bytet. För att sedan beräkna den årliga energianvändningen utifrån 
de uppmätta effekterna. Belysningsstyrkorna mättes med en luxmeter på plats i packsalen för 
att sedan beräkna medelbelysningsstyrkan och jämnheten för belysningen för att se om de står 
sig mot riktvärdena och jämföra dem med värdena från DIALux. Livscykelkostnaden 
beräknades för belysningen med högtrycksnatriumljuskällor och för belysningen med LED-
armaturer. För den nya belysningen beräknades även paybacktiden.  
 
Resultatet av beräkningar på energianvändningen visar att den årliga energianvändningen 
kommer att sänkas med 70 procent i och med bytet till LED-armaturer. Vid ett belysningsbyte 
är målet att den årliga energianvändningen ska sänkas med 50 procent. 
Medelbelysningsstyrkan för den nya LED-belysningen på cirka 680 lx möter kravet för 
medelbelysningsstyrkan på 300 lx som gäller för packsalen enligt standarden SS-EN 12464-
1:2011. Livscykelkostnaden för den gamla belysningen och den nya LED-belysningen 
beräknades till ungefär 990 000 kronor respektive 330 000 kronor. Den diskonterade 
paybacktiden för LED-belysningen beräknades till 1,7 år. Gällande arbetsmiljön så har LED-
belysningen monterats på en för låg armaturhöjd och kommer att höjas upp för att uppnå en 
behagligare arbetsmiljö. 
 
Att investera i en ny energieffektiv belysning innebär en stor sänkning av den årliga 
energianvändningen samtidigt som investeringen har en relativt kort återbetalningstid. Det 
finns många fördelar med att byta ut den gamla belysningen som en förbättrad arbetsmiljö och 
sänkta kostnader. Förhoppningsvis kommer fler industrier att byta ut sin gamla belysning till 
energieffektiv belysning då de står för en stor del av den totala elanvändningen som går till 
belysning i Sverige. 
 
 
 
  



 

 

Abstract 
 
The result of an energy survey at the printing company VK – Media showed that the energy 
use of the old lighting was a large part of the total energy use. The old lighting with high-
pressure sodium luminaires and high-pressure sodium light sources was then replaced with a 
new energy-efficient lighting with two different LED luminaires in the packaging room at the 
printing company. An evaluation of the replacement of the luminaires should now be carried 
out. The evaluation of the lighting change is based on the reduction of energy use, differences 
of illuminance and changes in the working environment. 
 
The primary aim of the lighting replacement is to reduce the energy use and to improve the 
working environment. Simulations on the lighting with high-pressure sodium light sources 
and LED luminaires have been made in DIALux evo. In DIALux, calculations were made on 
illuminance and energy use. Momentary power measurements with a multimeter have been 
carried out on the lighting before and after the replacement. The measured power was then 
used to calculate the annual energy use for the luminaires. The illuminance were measured 
with a luxmeter in the packing room and the measured values was then used to calculate the 
average illuminance and the uniformity of the lighting, to see if they stand against the 
guideline values and compare them with the values from DIALux. The life cycle cost was 
calculated for the lighting with high pressure sodium light sources and for the lighting with 
LED luminaires. The payback time was also calculated for the new lighting with LED 
luminaires. 
 
The result of the calculations on the energy use showed that the annual energy use will be 
reduced by 70 per cent with the LED luminaires and the aim with a lighting replacement is to 
reduce the annual energy use by 50 percent. The average illuminance of the new LED lighting 
is about 680 lx meets the requirement for the average illuminance of 300 lx that applies to the 
packing room according to the standard SS-EN 12464-1: 2011. The life cycle cost of the old 
lighting and the new LED lighting was estimated at approximately 990,000 SEK and 330,000 
SEK, respectively. The discounted payback time for the LED lighting was estimated at 1.7 
years. Regarding the working environment, the LED lighting has been mounted at a luminaire 
height that is too low and will be raised to achieve a more comfortable working environment. 
 
Investing in a new energy-efficient lighting means a large reduction in annual energy use, 
while the investment has a relatively short repayment period. There are many advantages to 
replacing the old lighting such as an improved work environment and reduced costs for the 
company. Hopefully, more industries will replace their old lighting for energy-efficient 
lighting as they account for a large part of the total electricity use when it comes to lighting in 
Sweden.  



 

 

Ordlista  
 
Ljuskälla – i rapporten avses en lampa som utstrålar ljus. 
 
Armatur – har som uppgift att rikta ljuset och förhindra bländningseffekt från ljuskällan. Alla 
armaturer har en kapslingsklass som anger hur bra armaturen står emot yttre påfrestningar så 
att armaturen kan installeras i rätt miljö (Håkansson och Renström, 2013). 
 
LED-armatur – avser armaturen med inbyggda LED-moduler (Annell, 2014). 
 
LED-modul – består av en grupp små lysdioder (Annell, 2014).  
 
Allmänbelysning – belysning som lyser upp ett helt rum och är relativt jämn (Starby, 2014). 
 
Luminans – är ett mått på hur ljus en yta är. Det är inte samma sak som den upplevda 
ljusheten som är beroende av flera olika faktorer. Enheten för luminans är cd/m2, candela per 
kvadratmeter (Starby, 2014).  
 
Kapslingsklasser – anges med en IP-beteckning med två siffror där den första siffran anger 
armaturens förmåga att skydda mot beröring och inträngande föremål. Den andra siffran 
anger armaturens förmåga att ge skydd mot fukt (Håkansson och Renström, 2013).  
 
Färgåtergivning – se Ra -index. 
 
Systemeffekt – ljuskällans och driftdonets sammanlagda effekt. Används när olika ljuskällors 
ljusutbyte jämförs, enheten för systemeffekten är watt (W) (Annell, 2014). 
 
Ra -index – är ett mått på hur färger förväntas bli återgivna av en ljuskälla i jämförelse med 
hur färgen blir återgiven när den blir belyst av en referensljuskälla. Anges i en skala mellan 0 
– 100, där 100 är den bästa möjliga färgåtergivning och motsvarar färgåtergivningen för 
dagsljus (Starby, 2014). 
 
Färgtemperatur – Alla ljuskällor har en färgtemperatur som anges i Kelvin en färgtemperatur 
lägre än 3300 K brukar upplevas som varm, är färgtemperaturen över 5400 K brukar den 
upplevas som kall och mellan 3300 – 5400 upplevs ljuset som vitt eller neutralt. Vid val av 
ljuskälla är färgtemperaturen ofta enbart en miljöfråga och beror på vilket ljus som önskas på 
den platsen (Starby, 2014).  
 
Ljusflöde – är ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla eller armatur avger och avser summan 
av ljusstrålningen i alla riktningar, enheten är lumen (lm) (Annell, 2014). 
 
CIE – internationella belysningskommissionen, Commission Internationale de l’Eclairage. 
Ger ut rapporter och standarder för belysning (Annell, 2014). 



 

 

Livslängd LED-armaturer – avser den minsta andel av ljuset (Lx) som återstår från 
installerade LED-armaturer efter ett visst antal lystimmar för en angiven procentuell andel 
(Bx) av de installerade armaturerna vid en maximal omgivningstemperatur (Tx). Exempel: 50 
000h L70B10 T 25°C innebär att efter 50 000 lystimmar återstår minst 70 procent av ljuset 
för 90 procent av antalet installerade armaturer vid en omgivningstemperatur på 25°C 
(Annell, 2014). 

Ljusamallen – har tagits fram av Belysningsbranschen för att kunna göra en enhetlig 
redovisning av belysningsarmaturer och belysningsberäkningar (Belysningsbranschen, 2019). 
Belysningsbranschen är en branschförening för Sveriges tillverkare och importörer av 
ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. 
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1 Inledning 
 
 
En effektivisering av energianvändningen är en förutsättning för ett hållbart energisystem. 
Idag har tekniken kommit långt och energieffektiva lösningar kan ge samma nytta som 
tidigare samtidigt som det används mindre el. Det finns flera olika tekniska åtgärder som gör 
det möjligt att nå en effektivare energianvändning. Att byta ut belysningen till en mer 
energieffektiv belysning är ett exempel på en sådan åtgärd (Henning, 2018).  
 
Varje år används 140 TWh el i Sverige (Naturskyddsföreningen, 2016). Av Sveriges totala 
elanvändning uppskattas 11 TWh gå till belysning och största delen av elen används av 
företag och offentlig sektor. Generellt för företag går 20 – 30 procent av den totala 
elanvändningen till belysningen och enligt en inventering utförd av Energimyndigheten har 
46 procent av företagen i Sverige en äldre belysningsanläggning som drar onödigt mycket 
energi (Belysningsbranschen, 2013a). Elanvändningen för belysning skulle kunna halveras 
om den befintliga ineffektiva belysningen skulle bytas ut till bästa möjliga teknik. Det 
motsvarar 5,5 TWh av den totala elen som går till belysning i Sverige och skulle kunna 
tillgodose cirka 650 000 villor med deras årliga hushållselsanvändning. Villorna har antagits 
ha en årlig hushållselsanvändning på cirka 8400 kWh och är baserat på Energimyndighetens 
Mätprojekt 400 bostäder (Zimmermann, 2009). 
 
För en belysning utgör 90 procent av dess miljöpåverkan av energianvändningen när 
belysningen är i drift och de resterande 10 procenten kommer från tillverkning, transporter 
och återvinning. Vilket gör att det är av största vikt att välja en energieffektiv 
belysningslösning för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. Den åtgärd som sparar mest 
energi är att investera i en ny smart belysning med dagsljus- och närvarostyrning. En 
belysningsanläggning med dagsljus- och närvarostyrning ger en energibesparing på minst 50 
procent (Belysningsbranschen, 2013a).  
 
För att få fler att införa åtgärder för att effektivisera befintlig belysning och byta ut gammal 
belysning startades Belysningsutmaningen i Sverige. Belysningsutmaningen är en del av det 
internationella initiativet Global Lighting Challenge som introducerades under 
klimattoppmötet COP 21 i Paris i december 2015. Målet med Belysningsutmaningen är att 
olika aktörer ska starta en dialog och öka kunskapsnivån, intresset och andelen energieffektiv 
belysning i Sverige. Arbetet med Belysningsutmaningen påbörjades 2016 och kommer att 
avslutas under 2019 under den perioden har flera event genomförts med syftet att skapa en 
medvetenhet kring belysning. Det är många aktörer som är deltagare i Belysningsutmaningen 
sammanlagt är det 92 aktörer både från offentlig sektor och privata aktörer som ställt sig 
bakom satsningen (Blomqvist, 2018), däribland Aktea Energy.  
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1.1 Bakgrund 
 
Aktea Energy genomförde år 2017 en energikartläggning på VK Media som är ett tryckeri 
beläget på Västerslätt i Umeå. Energikartläggningen visade att elanvändningen för 
belysningen utgör 22 procent av den totala elanvändningen på VK Media. Ett förslag lades 
fram till VK Media om att byta ut den gamla belysningen med högtrycksnatriumarmaturer 
och istället installera LED-armaturer. Bytet av armaturer och ljuskällor skulle innebära en 
rejäl sänkning av energianvändningen, bättre belysning och en bättre arbetsmiljö. Aktea 
Energy kom med förslag på lämpliga LED-armaturer och VK Media har nu valt ut två olika 
LED-armaturer som ska installeras och utvärderas.  
 
Ett byte av belysningen har länge diskuterats inom företaget och bytet av belysningen 
välkomnas av de anställda. Den gamla belysningen gör att det blir varmt under somrarna och 
det gula ljuset som sprids av högtrycksnatriumljuskällorna är något som sänker trivseln på 
arbetsplatsen. I nuläget är bländning från ljuskällorna ett problem som är störande för de 
anställda och kan även innebära en olycksrisk på arbetsplatsen. De ovan nämnda problemen 
som kommer till följd av belysningen som är installerad i nuläget är något som förväntas 
elimineras med den nya belysningen och är en stor del av dem ligger till grund för bytet av 
belysning. VK – Media har valt att ha en manuell styrning av den nya belysningen i 
packsalen. Motiveringen till att inte välja nån belysningsstyrning är att det finns risk att det 
skulle försämra arbetsmiljön med lampor som tänds och släcks. Samt att det de valda 
armaturerna inte är av samma fabrikat och att det kan innebära problem vid installation av 
belysningsstyrning. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Det främsta syftet med bytet från armaturer med högtrycksnatriumljuskällor till LED-
armaturer är att sänka energianvändningen och för att förbättra arbetsmiljön. Den sänkta 
energianvändningen som blir till följd av bytet till LED-armaturer innebär sänkta 
driftkostnader för företaget.  
 
Den sänkta energianvändningen är lika viktig och gör att företaget kan investera de pengarna 
som sänkningen innebär på exempelvis andra energieffektiviseringsåtgärder. Genom att sänka 
energianvändningen minskar belastningen på miljön och att investera i nya energieffektiva 
produkter för utvecklingen av sådana produkter framåt. Förhoppningsvis kan 
energieffektiviseringsåtgärder som denna inspirera andra företag till att göra liknande åtgärder 
som gynnar både företaget i sig och det gynnar även miljön.  
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1.3 Mål 
 
Vid projektets slut ska information ha tagits fram om hur armaturerna med högtrycksnatrium-, 
metallhalogenarmaturerna med tillhörande ljuskällor och LED-armaturerna fungerar rent 
tekniskt samt vad de har för olika egenskaper. Det även ha tagits fram information om vad 
belysningsstyrning är och vilka fördelar det finns med belysningsstyrning. Simuleringar i 
DIALux ska ha genomförts som visar skillnader i belysningsstyrka och energianvändning 
mellan de olika belysningstyperna och de olika utformningarna. Det ska även ha genomförts 
simuleringar på belysningsstyrning i DIALux för att se hur stor energibesparing en sådan 
åtgärd skulle innebära. Samt utifrån simuleringar se vad det finns för potential för 
belysningsstyrning för den lokal som undersöks.  
 
Mätningar på belysningsstyrkan och elanvändningen på belysningen i packsalen före och efter 
belysningsbytet ska ha genomförts för att sedan se hur de värdena skiljer sig från värden som 
tagits fram från simuleringar och egna beräkningar. Samt se hur värdena från simuleringar, 
mätningar och beräkningar står sig mot de krav och riktvärden som råder. En livscykelkostnad 
för belysningen före och efter bytet ska ha tagits fram samt paybacktiden för den nya LED-
belysningen. 
 
Målet är att rapporten ska kunna användas som ett underlag som visar fördelarna av att byta 
gammal belysning till ny energieffektiv belysning. Tanken är att underlaget ska vara 
applicerbart på de flesta industrier.  
 
1.3.1 Frågeställningar 
 
Hur stor sänkning av energianvändningen innebär bytet från högtrycksnatriumarmaturer med 
högtrycksnatriumljuskällor till LED-armaturer?  
 
Hur är jämnheten på belysningen före och efter bytet och hur står de sig mot jämnheten som 
rekommenderas?  
 
Vilken medelbelysningsstyrka på belysningen råder före bytet och efter bytet samt uppfyller 
de kraven på medelbelysningsstyrka som rekommenderas enligt SS-EN 12464-1:2011?  
 
Hur mycket energi kan sparas genom att ha en närvarostyrd belysning i packsalen?  
 
Hur stor blir skillnaden i livscykelkostnaden för den nya LED-belysningen och den gamla 
högtrycksnatriumbelysningen? 
 
Vad blir paybacktiden för den nya LED-belysningen? 
 
Vad tycker de anställda om belysningen före och efter belysningsbytet 
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1.4 Avgränsning 
 
De belysningsarmaturer med tillhörande ljuskällor som beskrivs i rapporten kommer 
begränsas till högtrycksnatrium-, metall halogen- och två olika LED-armaturer. Det kommer 
inte att förekomma några prisuppgifter på LED-armaturerna från leverantörerna i rapporten. 
Vid simuleringarna tas ingen hänsyn till interiören i packsalen. Vid mätningar av belysningen 
i packsalen kommer det inte att utföras några mätningar på luminansen. Några mätningar på 
vertikal belysningsstyrka kommer inte heller att genomföras i packsalen.  
 
 

1.5 Information om packsalen 
 
Packsalen på VK – media är en tillbyggnad som byggdes år 2004. Den har en golvarea på 810 
m2 och en högsta takhöjd på 8,4 m. Nyttjandetiden för packsalen uppgår till 6032 timmar 
varje år. I samband med bygget installerades högtrycksnatriumarmaturer och det är den 
belysning som var installerade i packsalen när projektet påbörjades. Den armaturen som 
installerades vid bygget började bli gammal och drog mycket energi jämfört med en ny 
belysning. Ljuskällorna gav även ifrån sig ett gult ljus vilket syns tydligt i figur 1 nedan.  
 

 
Figur 1. Översikt över högdelen i packsalen med högtrycksnatriumarmaturer och högtrycksnatriumljuskällor. 

 
Det fanns två olika storlekar av högtrycknatriumarmatur i packsalen. En lite större som är 
anpassad för en högtrycksnatriumljuskälla där ljuskällan hade en effekt på 400 W. Den 
armaturen tillsammans med ljuskällan på 400 W hade ett ljusflöde på 47 428 lm. 
Högtrycksnatriumljuskällan på 400 W hade ett Ra -index på 25 och en färgtemperatur på 2000 
K. Samt en som var något mindre som var anpassad för en högtrycksnatriumljuskälla där 
ljuskällan hade en effekt på 250 W och ljusflödet för armaturen var 26 526 lm. 
Högtrycksnatriumljuskällan på 250 W hade ett Ra -index på 25 och en färgtemperatur på 2000 
K. Ra -index är ett mått på hur färger förväntas bli återgivna av en ljuskälla och anges i en 
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skala mellan 0 – 100, där 100 är den bästa färgåtergivningen. Till de armaturer som nämns 
ovan går det även att använda metallhalogenljuskällor.  
 
Armaturerna i packsalen är installerade på två olika armaturhöjder då en del av packsalen har 
en takhöjd som är lite lägre och resterande delen av packsalen har en takhöjd som är lite 
högre. Den högre takhöjden kommer i rapporten att benämnas som högdelen och den lägre 
takhöjden kommer att benämnas som lågdelen. I högdelen i packsalen fanns 24 stycken 
högtrycksnatriumarmaturer av den större modellen installerade och i lågdelen där armaturerna 
är installerade på en lägre höjd var 10 stycken lite mindre högtrycksnatriumarmaturer 
installerade. I figur 1 ovan går det även att se armaturen som var installerad i högdelen, 
armaturen i lågdelen såg likadan ut bara något mindre. Produktblad för de gamla armaturerna 
i packsalen finns i bilaga 3.  
 
Längs med väggarna i packsalen finns 17 armaturer med T8-lyrör installerade. Varje armatur 
har två T8-lysrör med en effekt på 58 W, fullständigt produktblad för dessa armaturer finns i 
bilaga 4. Dessa armaturer är inte medräknade vid beräkningarna av energianvändningen. I 
packsalen finns det många maskiner som täcker stora delar av golvytan och några av 
maskinerna ger upphov till skuggbildningar på golvet. I packsalen packas de nytryckta 
tidningarna för att sedan levereras till kund.  
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2 Teori 
 
 
Följande avsnitt kommer att ta upp vad belysning är och vad som är viktigt att tänka på när ett 
belysningssystem ska planeras. Den belysningsteknik som används i rapporten kommer att 
behandlas samt olika ljuskällors egenskaper. Även de olika beräkningsmetoderna och 
ekvationerna kommer att förklaras för att ge läsaren en bättre förståelse för rapporten. 
 

2.1 Belysning 
 
För att uppnå en trivsam ljusmiljö krävs en noggrant planerad belysning. Ett bra ljusplanering 
innebär att det finns dagsljus och belysning som gör att rummet uppfattas på ett korrekt sätt 
samt att den som vistas i rummet ser bra. Det är viktigt att belysningen är anpassad för de 
arbetsuppgifter som ska utföras så att de kan genomföras på ett korrekt och säkert sätt. En 
belysning som är felaktigt utformad kan medföra att personen som vistas i lokalen blir trött i 
ögonen, får ont i huvudet och det kan även medföra spänningar i nacken, skuldrorna och 
ryggen. Belysning som bländar eller är svag kan ge upphov till olyckor som annars hade 
kunnat undvikas (Arbetsmiljöverket, 2018).  
 
Något som är viktigt att ta med i belysningsplaneringen är dagsljuset som ligger till grund för 
lokalernas belysning under den ljusa delen av året och dygnet. Att nyttja dagsljuset i lokalen 
bidrar till att arbetsplatsen kan sänka energianvändningen genom att använda mindre eldriven 
belysning (ibid).   
 
 

2.2 Belysningsteknik 
 
Nedan kommer det som är kopplat till belysningsteknik att behandlas. 
 
2.2.1 Ljusutbyte 
 
Ljusutbytet från en ljuskälla redovisar dess effektivitet och avser förhållandet mellan 
ljusflödet och ljuskällans effekt inklusive driftdonet. Enheten är lumen per watt (lm/W). För 
LED-armaturer med integrerade dioder redovisas hela armaturens effektivitet och avser då 
armaturljusflöde/systemeffekten (Annell, 2014). När det gäller LED är det viktigt att ta med 
omgivningstemperaturen och temperaturen på diodens mätpunkt för att få ett relevant värde 
för ljusutbytet (Belysningsbranschen, 2013b). 
 
2.2.2 Belysningsstyrka  
 
Belysningsstyrka är det ljusflöde som träffar en yta per kvadratmeter. Enheten för 
belysningsstyrka är lux och en lux är lika med en lumen per kvadratmeter (lm/m2). Vid 
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kontroller av belysningsstyrkan i en färdig anläggning mäts lux för att sedan jämföra de 
uppmätta värdena med de rekommendationer som finns för medelbelysningsstyrkan. 
Medelbelysningsstyrkan Emed är medelvärdet av belysningsstyrkan på mätpunkterna inom ett 
mätområde (Starby, 2014). Det räcker inte med att uppfylla rekommendationerna för 
belysningsstyrkan för att uppnå en bra belysning. För att lyckas med en bra belysning måste 
andra kvalitetsparametrar tas med i planeringen som exempelvis luminans (Annell, 2014).  
 
2.2.3 Driftdon  
 
Driftdonet har som uppgift att ge ljuskällan rätt spänning, ström och frekvens eftersom de 
flesta ljuskällor inte kan drivas direkt på nätspänningen på 230 V och frekvensen på 50 Hz. 
Ett driftdon kan vara placerat och monterat på flera olika sätt men det vanligaste är att 
driftdonet placeras som en separat enhet inne i armaturen. Det finns även varianter där 
driftdonet är inbyggd i ljuskällan (Håkansson och Renström, 2013). Driftdon krävs för 
högtrycksnatriumlampor och LED, men även för de flesta andra ljuskällor som inte kommer 
att behandlas här. Från början användes magnetiska don som idag är under avveckling och 
kommer att ersättas av elektroniska don. Elektroniska don medför en betydande förbättring av 
ljuskällornas driftegenskaper och även en betydande energibesparing (Annell, 2014).  
 
2.2.4 Likformighet Emin/Emax 

 
Inom ett mätområde är det viktigt ta fram likformigheten på belysningsstyrkan för att se om 
de möter de krav och rekommendationer som råder. Likformighet även kallad jämnhet avser 
förhållandet mellan den lägsta och den högsta belysningsstyrkan som uppmätts inom ett 
mätområde. För de flesta anläggningar bör jämnheten ligga på mellan 0,35 – 0,5 (Starby, 
2014). En bra jämnhet resulterar i en behagligare och en mer enhetlig belysning. 
  
2.2.5 Manuell styrning 
 
Manuell styrning är antingen en steglös ljusreglering av armaturerna eller att helt enkelt tända 
eller släcka armaturerna manuellt (Belysningsbranschen, 2013b). 
 
2.2.6 Närvarostyrning 
 
Precis som det låter är närvarostyrning ett system som automatiskt tänder belysningen när 
sensorn känner att någon är närvarande i rummet. Systemet släcker belysningen automatiskt 
efter en viss förutbestämd tid när sensorn inte känner av att någon är i rummet vid senaste 
detekteringen. Sensorn som känner av närvaron kan vara placerad i belysningsarmaturen eller 
någonstans i rummet (Belysningsbranschen, 2013b). 
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2.2.7 Dagsljusstyrning 
 
Med dagsljusstyrning hålls belysningsstyrkan kring ett förutbestämt värde. Sensorer känner 
av hur mycket dagsljus som faller in i lokalen och belysningsstyrkan regleras därefter. När 
infallet dagsljus minskar så ökar belysningsstyrkan och när infallet dagsljus ökar så minskar 
belysningsstyrkan så att den förutbestämda ljusnivån i lokalen hålls (Belysningsbranschen, 
2013b). Dagsljusstyrning kan ge en energibesparing på cirka 50 procent (Håkansson och 
Renström, 2013) En kombination av dagsljusstyrning och närvaro- eller frånvarostyrning kan 
ge en energibesparing på minst 50 procent (Belysningsbranschen, 2013b) 
 
2.2.8 DALI 
 
DALI (Digital Adressable Lighting Interface) är ett system för ljusreglering som är digitalt. I 
DALI – systemet kommunicerar komponenter som driftdon, manöverpaneler, sensorer och 
programmeringsenheter med varandra via en adresserad digital signal. Fördelen med att 
signalen är digital är att alla armaturer regleras på exakt samma sätt, det spelar ingen roll hur 
långt avståndet är mellan manöverenhet och armatur (Håkansson och Renström, 2013). Med 
DALI – systemet är det möjligt att steglöst ljusreglera enstaka eller grupper av armaturer från 
100 procent till 1 procent (Belysningsbranschen, 2013b). Styrutrustningen inom samma krets 
ska  helst vara av samma fabrikat. DALI – systemet kan även kommunicera med andra 
styrsystem som exempelvis DMX (Annell, 2014). 
 
2.2.9 McAdam 
 
En LED-moduls ljusfärgskvalitet är ett mått på spridning i ljusfärg. Med MacAdam-ellipser 
SDCM (Standard Deviation of Color Matching) anges avvikelsen i färg enligt standarden CIE 
1964. Avvikelsen i färg anges i en skala från 0 – 10 där 0 motsvarar den bästa 
ljusfärgskvaliteten som går att uppnå. Mellan 1 – 3 på skalan är det svårt att se någon skillnad 
i färg men uppåt i skalan kan det upplevas vara tydliga skillnader i färg. För inomhusmiljöer 
finns det ett krav på en ljusfärgskvalitet på mellan MacAdam 2 -3 SDCM (Fagerhult, u.å.). 
 
2.2.10  LENI – tal  
 
LENI står för Light Energy Numeric Indicator och är riktvärden enligt standarden SS-
EN15139 som används vid planering av nya energieffektiva belysningslösningar. När ett nytt 
belysningssystem planeras är målet att den nya belysningen ska halvera energianvändningen 
utan att ge en försämrad belysningskvalitet (Annell, 2014).  
 
Nedan kommer högtrycksnatrium-, metallhalogen- och LED-belysning av behandlas. 
Högtrycksnatrium- och metallhalogenbelysning är två lamptyper som är vanligt 
förekommande i industrier idag. I packsalen som undersöks finns det inte några 
metallhalogenlampor men i presshallen i tryckeriet är det enbart metallhalogenbelysning som 
även den ska ersättas med LED-belysning. Metallhalogenbelysning kommer att behandlas i 
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teorin i rapporten för att peka på skillnader i egenskaper hos olika lamptyper. Sedan kommer 
fokus ligga på högtrycksnatriumbelysning och LED-belysning. 
 

2.3 Högtrycksnatriumlampa  
 
I högtrycksnatriumlampor alstras ljuset av en urladdning av natriumånga bestående av 
natrium och små mängder kvicksilver och xenon. Kvicksilver och xenon tillsätts i 
natriumångan för att hjälpa till i urladdningsprocessen samt att främja ljusets sammansättning. 
Det finns även kvicksilverfria högtrycksnatriumlampor, problemet med de varianterna är att 
ljusutbytet blir lägre och de blir därför inte ett bättre alternativ ur miljösynpunkt. Röret till 
högtrycksnatriumlampor består av sintrad aluminiumoxid och är det enda material som klarar 
av det tryck och den höga temperatur som urladdningen av natriumånga medför (Starby, 
2014).  
 
Egenskaper 
Det som kännetecknar högtrycksnatriumlamporna är dess gulvita ljus, vilket gör det lätt att 
särskilja dem från andra lamptyper. Färgåtergivningen för högtrycksnatriumlamporna ligger 
mellan Ra 20 – 30 och lamporna har en färgtemperatur på mellan 2000 – 2800 K. 
Högtrycksnatriumlamporna har ett högt ljusutbyte på mellan 80 – 150 lm/W. Det kan ta 
mellan sex till tio minuter för en högtrycknatriumlampa att uppnå sitt fulla ljusflöde om den 
tänds när den är kall (Annell och Berggren, 2014). 
 
Livslängd 
Högtrycksnatriumlampor har en servicelivslängd på mellan 9000 – 16 000 timmar 
(Håkansson och Renström, 2013). 
 
Driftdon 
Högtrycksnatriumlampor kräver driftdon, den vanligaste typen av driftdon är en kombination 
av en elektromagnetiskreaktor och en tändapparat. Det förekommer även elektriska driftdon 
till högtrycksnatriumlampor och är att föredra då de förbättrar lampornas prestanda. 
Elektroniska driftdon gör att risken för flimmer försvinner och livslängden ökar väsentligt 
(Annell och Berggren, 2014). 
 
Styrning 
Belysningsstyrning för högtrycksnatrium är möjlig och kan ljusregleras till 50 procent av 
ljusflödet (Annell och Berggren, 2014). 
 

2.4 Metallhalogenlampa 
 
I metallhalogenlampor alstras ljuset genom en urladdning av olika metallångor i ett 
urladdningsrör bestående av kvartsglas eller sintrad aluminiumoxid (Annell och Berggren, 
2014). I metallhalogenlampan har olika metaller adderats för att komplettera spektrallinjerna 
och tillsammans representera det totala ljusspektrat. Exempel på metaller som kan återfinnas i 
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metallhalogenlampor är kvicksilver, indium, tallium, natrium, scandium, tulium, dysprosium, 
tenn och xenon (Starby, 2014).  
 
Egenskaper 
Metallhalogenlampor avger ett neutralt ljus och har bra färgåtergivningsegenskaper på mellan 
Ra 60 – 95. Färgtemperaturen kan variera mellan 3000 – 6500 K (Starby, 2014). Ljusutbytet 
för metallhalogenlampor ligger på 60 – 120 lm/W (Håkansson och Renström, 2013).  
 
Livslängd 
Medellivslängden för metallhalogenlampor ligger på mellan 6000 – 15 000 timmar 
(Håkansson och Renström, 2013). 
 
Driftdon 
Metallhalogenlampor kräver driftdon, den vanligaste typen av driftdon är en kombination av 
en elektromagnetiskreaktor och en tändapparat. Det förekommer även elektriska driftdon till 
metallhalogenlampor och är att föredra då de förbättrar lampornas prestanda. Elektroniska 
driftdon gör att risken för flimmer försvinner och livslängden ökar (Annell och Berggren, 
2014). 
 
Styrning 
Ljusreglering av metallhalogenlampor är möjlig vid användning av elektroniska driftdon, 
dock så försämras ljuskvaliteten något (Annell och Berggren, 2014).  
 

2.5 LED 
 
LED står för Light Emitting Diode och är en halvledardiod. När ström passerar genom 
lysdioden utsänder den ljus, färgen på ljuset som lysdioden utstrålar beror på vilket 
halvledarmaterial den är gjord av. Vanliga halvledarmaterial som lysdioderna är gjorda av är 
galliumarsenid (infrarött ljus), galliumarsenidfosfid (rött, gult eller grönt ljus), galliumfosfid 
(rött, gult eller grönt ljus) och galliumnitrid (blått, violett eller vitt ljus). För att åstadkomma 
ett vitt ljus kombineras ljuset från röda, gröna och blå lysdioder. Ett annat alternativ för att 
åstadkomma ett vitt ljus är att excitera ett fosformaterial med en blå lysdiod som resulterar i 
att röda och gröna fotoner emitteras som tillsammans utstrålar ett vitt ljus 
(Nationalencyklopedin, u.å.).  
 
Egenskaper 
Lysdioder har bra färgåtergivning Ra 60 – 95 och har en färgtemperatur på mellan 2700 – 
4000 K. Ljusutbytet för lysdioder ligger på mellan 67 – 190 lm/W. Lysdioder avger inte 
någon ultraviolett eller infraröd strålning vilket gör att den passar bra för ljussättning i 
känsliga miljöer. Lysdioden består inte av några rörliga eller ömtåliga delar vilket för att den 
tål vibrationer och andra mekaniska påfrestningar. När lysdioden tänds uppnår den direkt sin 
maximala ljusnivå och jämfört med andra ljuskällor ökar livslängden för lysdioden vid 
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frekvent tändning och släckning (Håkansson och Renström, 2013). Lysdioderna mår inte bra i 
för höga temperaturer och måste avkylas för att begränsa värmeutvecklingen (Annell, 2014)   
 
Livslängd 
Medellivslängden för lysdioder ligger på mellan 15 000 – 80 000 timmar.  (Håkansson och 
Renström, 2013). 
 
Driftdon 
Lysdioder kräver elektroniska driftdon, det är viktigt att rätt typ av driftdon används för 
armaturen och lysdioden för att de inte ska ta skada. Vid användning av fel driftdon kan LED-
armaturerna i värsta fall förstöras. Det är även valet av driftdon som avgör om lysdioden går 
att ljusreglera (Håkansson och Renström, 2013). 
 
Styrning 
Ljusstyrning för LED-belysning är möjlig och kan ljusregleras från 1 – 100 procent.  
 

2.6 Livscykelkostnad  
 
Livscykelkostnaden är kostnaden under en livstid för en produkt beräknat till dagens 
penningvärde. Den beräknas för energikrävande produkter eftersom energikostnaderna under 
en livstid ofta är större än investeringskostnaden. Livscykelkostnaden används för att kunna 
jämföra olika investeringsalternativ. Men även för att jämföra mellan ett 
investeringsalternativ och mellan att inte göra något alls. För att se om investeringen är 
lönsam eller ej. Livscykelkostnaden baseras på nuvärdesmetoden som omvandlar framtida 
intäkter och utgifter till dagens värde. Vid beräkningen används en kalkylränta. I 
livscykelkostnaden ingår investeringskostnaden, underhållskostnader, energikostnader, 
restvärde och eventuella intäkter (Energimyndigheten, 2017). 
 

2.7 Payback 
 
Paybackmetoden även kallad återbetalningstiden är ett mått på hur lång tid det tar för en 
investering av återbetala sig. Alltså den tid som det tar för investeringens ökade intäkt eller 
minskade kostnad att kompensera för grundinvesteringen. I rapporten används den 
diskonterade paybacktiden som även tar hänsyn till räntan (Soleimani-Mohseni, Bäckström 
och Eklund, 2014).  
 

2.8 Ekvationer 
 
För att beräkna det maximala avståndet mellan mätpunkterna i meter 𝑃 [m] i lokalen där 
mätningarna på belysningsstyrkan ska genomföras användes följande ekvation  
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 𝑃 = 0,2	 ∙ 	5)*+, [1] 

   
där 𝑑 är den längre sträckan av ytan i lokalen i meter [m] (Belysningsbranchen, 2019). 
 
Jämnheten på belysningen erhålls genom följande ekvation  
 
 
 𝐽ä𝑚𝑛ℎ𝑒𝑡 = 	𝐸678/𝐸6:; [2] 

  
där 𝐸678 [lx] motsvarar den lägsta belysningsstyrkan som uppmätts inom mätområdet och 
𝐸6:; [lx] motsvarar den högsta belysningsstyrkan som uppmätts inom mätområdet (Starby, 
2014). 
 
Frånvarofaktorn i en lokal beräknas enligt följande ekvation  
 
 
 

𝐹𝑟å𝑛𝑣𝑎𝑟𝑜𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
𝐹𝑟å𝑛𝑣𝑎𝑟𝑜
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑  

 

[3] 

 
där 𝐹𝑟å𝑛𝑣𝑎𝑟𝑜 motsvarar den tid per år som ingen vistas i lokalen och anges i [h/år]. 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 
är den tid per år som belysningen är igång och anges i [h/år]. En hög frånvarofaktor kan ge 
stora energibesparingar.  
 
 
Den årliga energianvändningen för belysningen i [kWh/år] beräknades enligt nedan 
 
 
 Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 	𝑊)7+JK,K + 	𝑊M:N:O7K7P,K	 

 
[4] 

 
där 𝑊)7+JK,K är den uppskattade energianvändningen till att driva belysningen på avsedd plats 
under en given period och 𝑊M:N:O7K7P,K är den uppskattade energianvändningen till driftdon i 
standby-läge när belysningen är släckt (Belysningsbranschen, 2013b). 
 
 
 
LENI-talen [kWh/m2,år] beräknades enligt följande ekvation  
 
 
 𝐿𝐸𝑁𝐼 − 𝑡𝑎𝑙 =

𝑊)7+JK,K + 	𝑊M:N:O7K7P,K	
𝐴  [5] 
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där 𝑊)7+JK,K är den uppskattade energianvändningen till att driva belysningen på avsedd plats 
under en given period och 𝑊M:N:O7K7P,K är den uppskattade energianvändningen till driftdon i 
standby-läge när belysningen är släckt och 𝐴 är golvarean i kvadratmeter [m2] 
(Belysningsbranschen, 2013b).  
 
Den diskonterade paybacktiden 𝑇, [år] beräknades enligt följande ekvation  
 
 
 

𝑇, = 	−
𝑙𝑛 W1	 −	𝑟	 ∙ 	𝐺𝑎 Z
𝑙𝑛(1 + 𝑟)  

 

[6] 

där 𝑟 är kalkylräntan, 𝐺 är investeringskostnaden och 𝑎 är differensen mellan den gamla och 
det nya systemets årliga kostnader (Soleimani-Mohseni, Bäckström och Eklund, 2014). 
 

2.9 Krav på belysning  
 
Gränsvärdena som gäller för packsalen har hämtats från Ljus och Rum som är en 
planeringsguide för belysning inomhus som tagits fram av Belysningsbranschen och de utgår 
från standarden SS-EN 12464-1:2011(Belysningsbranschen, 2013b). SS-EN 12464-1:2011 är 
en standard som specificerar belysningskraven som gäller för olika typer av arbetsplatsers 
inomhusmiljö (Arbetsmiljöverket, 2018). Packsalen definieras som en lagerlokal där 
förpackning är den främsta arbetsuppgiften och då gäller följande gränsvärden: 
medelbelysningsstyrkan Em får inte understiga 300 lx och färgåtergivningsindex Ra får inte 
understiga 60 (Belysningsbranschen, 2013b). Riktvärdet för jämnheten av belysningen för 
packsalen är mellan 0,35 – 0,5 (Starby, 2014). 
 

2.10  DIALux 
 
Simuleringsprogrammet DIALux tas fram av företaget DIAL och finns att ladda ner gratis på 
deras hemsida. DIALux är världens ledande programvara när det gäller planering, beräkning 
och visualisering av belysning. Alla etablerade armaturtillverkare erbjuder digitala 
armaturdata för planering av belysning i DIALux ( DIAL, u.å.).  
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3 LED-armaturerna i packsalen 
 
Följande LED-armaturer är de armaturer som VK-media har valt och har installerats i 
packsalen. Det är även de armaturerna som användes i simuleringarna i DIALux. Nedan finns 
LED-armaturernas egenskaper beskrivet som är väsentliga för rapporten. Zumtobels 
fullständiga produktblad finns att se i bilaga 1. Produktbladet för Enterprise LED High Bay 
finns i bilaga 2.  
 
I packsalen kommer tio stycken Zumtobel AMP L 6400-840 PM WB LDO 
 installeras i lågdelen, figur 2.  
 

 
Figur 2. Zumtobel AMP 44 W, LED-armaturen som har installerats i lågdelen i packsalen. (Zumtobel, u.å.) 

Ljusflöde från armatur: 6380 lm 
Armaturverkningsgrad: 145 lm/w 
Färgåtergivningsindex min: 80 
Driftdon: 1 x 28000655 DRV TR LCA 50W 400mA 140V D #O4A lp PRE 
Färgtemperatur: 4000 K 
Ljusfärgstolerans (initial MacAdam): 3 
Genomsnittlig nominell livslängd: 50 000 h L90 vid 25°C 
Systemeffekt: 43.8 W Effektfaktor = 0,97 
Standby-effekt: 0,2 W 
Ljusreglering: LDO Reglerbar till 1% via DALI (fungerar bara med DALI) 
IP-klass: IP66 
(Zumtobel, u.å.) 
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I packsalen kommer 20 stycken Enterprise LED High Bay att installeras i högdelen som visas 
i figur 3 nedan.  
 

 
Figur 3. Enterprise LED High Bay 150 W, LED-armaturen som har installerats i högdelen i packsalen. 

 
Produktnamn: Enterprise LED High Bay 
Ljusflöde från armatur: 21 000 lm 
Armaturverkningsgrad: 133 lm/w  
Färgåtergivningsindex min: 70 
Driftdon: Philips (1-10V dimbar) 
Färgtemperatur: 5000 K 
Ljusfärgstolerans (initial MacAdam): < 6 
Genomsnittlig nominell livslängd: 50 000 h L70B10  
Systemeffekt: 150 W Effektfaktor = 0,9 
Standby-effekt: 1 W med DALI driver 
Ljusreglering: DALI 
IP-klass: IP65 
(Malux, u.å.) 
 

4 Tidigare forskning 
 
LED-armaturer erhåller den bästa tekniken som finns på marknaden idag jämfört med andra 
belysningstyper. Det som gör att de är det bästa alternativet vid val av belysning är 
kombinationen av låg energianvändning, ljusreglering tack vare deras elektronik, att de har en 
livslängd på över 50 000 h och att det inte krävs lika mycket underhåll av systemet jämfört 
med andra belysningstyper. I studien jämförs LED-belysning med manuell styrning och LED-
belysning med dagsljusstyrning. Studien visar att dagsljusstyrning kan innebära en sänkning 
av energianvändningen på 18 – 20 procent (Salata et al., 2016).   
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5 Metod 
 
För att kunna göra simuleringar och bestämma hur många mätpunkter som ska märkas ut i 
packsalen gjordes mätningar på olika avstånd och areor. Mätningarna genomfördes med hjälp 
av en laseravståndsmätare Cocraft PRO Edition DT800-P som visas i figur 4 nedan och en 
tumstock. De mätningar som gjordes finns listade nedan:  
 
Takhöjd högsta punkt i högdelen 
Takhöjd lägsta punkt i högdelen 
Längden på packsalen 
Bredden på packsalen 
Armaturhöjden för högdelen 
Måtten på kontor/toaletter 
Armaturhöjden för lågdelen 
Höjd på fönstrena 
Bredd på fönstrena 
Fönstrenas placering i packsalen 
Fönstrenas höjd över golvet 
Armaturernas placering i packsalen 
 
 

 
Figur 4. Laseravståndsmätare Cocraft PRO Edition DT800-P som användes vid avståndsmätningarna i packsalen. 

 

5.1 Simuleringar 
 
Simuleringar på belysningen genomfördes i programmet DIALux Evo. Väggarna och taket 
ritades upp i programmet med hjälp av värdena från avståndsmätningarna ovan. Fönstren 
placerades ut och ett block som ska motsvara ett skåp placerades ut framför ett av fönstren. 
För alla simuleringar valdes den årliga drifttiden för belysningen till 6032 timmar. 
Gränsvärdet för medelbelysningsstyrkan för alla simuleringar sattes till 300 lx, eftersom det är 
det gränsvärde som gäller för de arbetsuppgifter som utförs i packsalen enligt standarden SS-
EN 12464-1:2011. En norrpil placerades ut och har samma riktning för alla simuleringarna. 
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Totalt genomfördes sex ljusscener med olika utformningar som kommer att beskrivas nedan. 
De är ett resultat av en rad olika simuleringar som har gjorts om ett flertal gånger under 
arbetets gång. Viktigt att tänka på vid simuleringarna är att se till att lampljusflödet för 
armaturen överensstämmer med det som är angivet i produktbladet. 
 
För att komma fram till den utformning av LED-armaturerna som gav bäst ljuskvalitet och en 
låg energianvändning gjordes simuleringar på olika utformningar av LED-belysningen. 
Ljusscen 1-3 är de olika utformningar på LED-belysningen med olika antal armaturer som 
ritades upp och jämfördes med varandra. Utifrån resultaten av simuleringarna valdes Ljusscen 
1 som den utformning  som uppfyllde kraven för belysningen i packsalen på bästa sätt. För 
ljusscen 2 fanns det en risk för att belysningsstyrkorna skulle bli för låga och Ljusscen 3 hade 
onödigt höga belysningsstyrkor samt en högre energianvändning. Resterande simuleringar av 
LED-belysningen (4-5) baserades därför på utformningen för Ljusscen 1. I Ljusscen 4 gjordes 
en simulering på närvarostyrning och i Ljusscen 5 gjordes en simulering på LED-belysningen 
med dagsljus. Ljusscen 6 är en simulering på hur det ser ut i packsalen med 
högtrycksnatriumarmaturer före belysningsbytet.  
 
Ljusscen 1 – enbart LED-belysning med 20 stycken Enterprise på 150 W som placerades i 
högdelen och 10 stycken Zumtobel på 44 W som placerades i lågdelen som är placerad uppe 
till höger i figur 5 nedan. LED-armaturernas placering i packsalen visas i figur 5 nedan. Det är 
även belysning längs väggarna som är placerade på samma sätt som de är placerade i 
packsalen och visas i figur 5 nedan 
 

 
Figur 5. Översikt över utformningen av LED-armatur samt armatur med T8-lysrör längs väggarna. 

 
Ljusscen 2 – LED-belysning med färre armaturer och med belysning längs med väggarna på 
samma sätt som tidigare. I högdelen placerades 16 stycken Enterprise och i lågdelen 
placerades 8 stycken Zumtobel. Utformningen för LED-belysningen visas i figur 6 nedan. 

Nya packsalen

Översikt LED med LED längs väggarna

Skala: 1 : 500

Belysning packsal 2019-04-16

Område 1 / Byggnad 1 / Våning 1 / Nya packsalen / Vyer

Sida 1
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Figur 6. Översikt över utformningen av LED-armaturer med färre armaturer samt armaturer med T8-lysrör längs väggarna. 

 
Ljusscen 3 – LED-belysning med fler armaturer och med belysning längs med väggarna på 
samma sätt som tidigare. I högdelen placerades 23 stycken Enterprise och i lågdelen 
placerades 12 stycken Zumtobel. Utformningen för LED-belysningen med fler armaturer 
visas i figur 7 nedan. 

 
Figur 7. Översikt över LED-armaturen med fler armaturer samt armaturer med T8-lysrör längs väggarna. 

 
Ljusscen 4 – LED-belysning med närvarostyrning. LED-belysningen är utformad på samma 
sätt som i Ljusscen 1. En sensor placerades ut för att få fram minskningen i 
energianvändningen vid närvarostyrning. Frånvarofaktorn valdes till 0,16 och beräknades på 
följande sätt. Den årliga drifttiden för belysningen i packsalen är beräknad till 6032 h/år och 

Nya packsalen

Översikt LED färre armaturer

Skala: 1 : 500

Belysning packsal 2019-04-16

Område 1 / Byggnad 1 / Våning 1 / Nya packsalen / Vyer

Sida 1

Nya packsalen

Översikt LED fler armaturer

Skala: 1 : 500

Belysning packsal 2019-04-16

Område 1 / Byggnad 1 / Våning 1 / Nya packsalen / Vyer

Sida 1
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har tagits fram utifrån de arbetstider som gäller för packsalen. Från mån – fre antogs 
frånvaron i packsalen uppgå till 3 timmar per dag och lör – sön antogs frånvaron uppgå till 
1,5 timmar per dag. Sammanlagd frånvaro blir då 936 timmar per år. Frånvarofaktorn kan då 
beräknas enligt ekvation [3] och lades sedan in i simuleringen. 
 
Ljusscen 5 – LED-belysning med belysning längs väggarna samt dagsljus. LED-belysningen i 
högdelen och lågdelen samt LED-belysningen längs väggarna är utformade på samma sätt 
som i Ljusscen 1. Indatat för dagsljussimuleringen valdes till följande: 
Datum:  2019-04-16 
Tid:  09.00 
Väderförhållanden: Molnigt 
 
Ljusscen 6 – med högtrycksnatriumbelysning i högdelen och lågdelen samt belysning längs 
med väggarna, utformningen visas i figur 8 nedan. I simuleringen användes likadana 
armaturer som finns installerade i packsalen. De gamla armaturerna hade utgått från 
sortimentet men leverantörerna hade kvar gamla ljusfiler som använts i simuleringen. 
Armaturerna är placerade så som de var placerade i packsalen och visas i figur 8 nedan. I 
programmet beräknas armaturen i högdelen ha en systemeffekt på 424 W och armaturen i 
lågdelen beräknas ha en systemeffekt på 270 W. 
 

 
Figur 8. Översikt över belysningen i  packsalen med högtrycksnatriumarmaturer och högtrycksnatriumljuskällor i högdel och 
lågdel samt armatur med T8-lysrör längs väggarna. 

 
Det visade sig att blocket som placerades framför ett av förnstrena störde 
belysningsstyrkeberäkningarna i programmet därav har ingen hänsyn tagits till blocket vid 
simuleringarna. För simuleringarna beräknades LENI-talen enligt ekvation [5]. 
 

Belysning högtrycksnatrium

Översikt högtrycksnatrium med LED inget dagsljus

Skala: 1 : 500

Belysning högtrycksnatrium 2019-04-26

Belysning högtrycksnatrium / Vyer

Sida 1
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5.2 Mätning av belysningsstyrka 

Vid mätning av belysningsstyrkor får det inte vara något dagsljus som stör mätningarna och 
det är därför fördelaktigt att genomföra mätningarna på kvällen när solen gått ned. Två 
mätningar på belysningsstyrkan genomfördes i packsalen en på den gamla belysningen med 
högtrycksnatriumbelysning och en på den nya belysningen med LED-armaturer. 
Tillvägagångssättet för mätningarna gick till på samma sätt för de båda mättillfällena. Det 
maximala avståndet mellan mätpunkterna togs fram enligt ekvation [1] som hämtats från 
Ljusamallen. Det maximala avståndet mellan mätpunkterna beräknades till 2,5 meter. Ett 
band på 0,5 meter längs med väggarna kan undantas vid utmarkering av mätpunkter. Sedan 
kunde ett rutnät utformas för att få en uppfattning om hur många mätpunkter som skulle 
märkas ut i packsalen. Skissen av rutnätet finns att se nedan i figur 9, rutnätet består av totalt 
144 mätpunkter. 

 
 

 
Figur 9. Skiss över mätpunkterna i packsalen vid mätning av belysningsstyrkor. 

 
I packsalen då mätningar på belysningsstyrkor skulle genomföras märktes mätpunkterna ut på 
golvet med hjälp av maskeringstejp och en tumstock. Då det är mycket maskiner, rullband 
och pallar i packsalen användes inte alla planerade mätpunkterna. De mätpunkter som 
användes vid mätning av belysningsstyrkorna finns redovisade i figur 10. Mätpunkterna 
markerades ut som ett rutnät med 2,5 m från varandra och 0,5 meter från väggen på en av 
kortsidorna i packsalen. På långsidorna och den andra kortsidan markerades dock 
mätpunkterna 2 m från väggarna då det stod rullband, pallar och skåp längs väggarna. 
Cirklarna i figur 10 motsvarar de punkter där det inte var möjligt att märka ut några 
mätpunkter. På de platserna genomfördes inte några mätningar på belysningsstyrkan. 
 
 



 

 21 

 
Figur 10. Skiss över de utmarkerade mätpunkterna i packsalen. Kryssen motsvarar de utmarkerade mätpunkterna och 
cirklarna motsvarar de mätpunkter som inte kunde markeras ut. 

 
När rutnätet var fullständigt genomfördes mätningarna på belysningsstyrkorna med luxmetern 
Gossen Mavolux 5032 C USB, se figur 11 nedan. Mätningarna på belysningsstyrkan 
genomfördes med ett avstånd på 0,85 m från golvet vid varje utmarkerad mätpunkt. Det är 
viktigt att tänka på att inte skugga fotocellen för att inte störa mätningarna. 
 
 

 
Figur 11. Luxmetern som användes vid mätningarna av belysningsstyrka, Gossen Mavolux 5032 C USB. 

 
Mätvärdena antecknades och lades sedan in i Excel för att beräkna medelbelysningsstyrkan 
och jämnheten på belysningen. De uppmätta belysningsstyrkorna för varje mätpunkt visas i 
figur 12 nedan. Medelbelysningsstyrkan beräknades genom att ta medelvärdet av alla 
mätvärden för belysningsstyrkan och jämnheten på belysningen beräknades enligt ekvation 
[2]. 
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Figur 12. Skiss över mätningarna på belysningsstyrkor i packsalen med uppmätta belysningsstyrkor utmarkerade för 
respektive mätpunkt före belysningsbytet. 

 
Nedan i figur 13 är belysningsstyrkorna för alla mätpunkter för den andra mätningen med 
LED-armaturer redovisad. En av mätpunkterna som mättes i förra mätningen gick inte mäta 
och är rödmarkerad. På den mätpunkten var en pall placerad vilket gjorde att det inte gick att 
utföra mätningen på den platsen.   
 

 
Figur 13. Skiss över de uppmätta belysningsstyrkorna för LED-armaturerna  för alla utmarkerade mätpunkter. 

 
 

5.3 Effektmätning 
 
Det genomfördes momentana mätningar på effekten för belysningen före belysningsbytet och 
efter belysningsbytet i packsalen. Tillvägagångssättet för de båda effektmätningarna och 
beräkningarna gick till på samma sätt för de båda mätningarna. Effekterna mättes med en  
Chauvauin Arnoux F403 handmultimeter, figur 14 nedan, för de olika faserna i elskåpet. De 
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uppmätta effekterna överfördes till ett Exceldokument för vidare beräkningar av den årliga 
energianvändningen för belysningen i packsalen samt för beräkning av livscykelkostnaden.  
 
Vid effektmätningarna med högtrycksnatriumljuskällor var några av ljuskällorna trasiga men 
armaturerna var fortfarande fungerande vilket betyder att drivdonet drar energi även fast 
ljuskällan inte fungerar. Vid beräkningarna togs ingen hänsyn till att nödbelysningen ibland är 
släckt när den andra belysningen är på.  
 

 
 
Figur 14. Handmultimetern Chauvauin Arnoux F403 som användes vid effektmätningarna på belysningen före och efter 
bytet. 

 
De uppmätta systemeffekterna för alla högtrycksnatriumarmaturer med ljuskällor summerades 
till 11 735 W och drifttiden för belysningen är 6032 timmar per år. Driftdonens effekt 
uppmättes till 60 W för samtliga högtrycksnatriumarmaturer och summerades till 2100 W. 
Den tid som bara driftdonen är igång beräknades till 2728 timmar per år och avser resterande 
tiden på året utöver drifttiden på 6032 timmar. Dessa värden kunde sedan användas för att 
beräkna den årliga energianvändningen för belysningen med högtrycksnatriumljuskällor 
enligt ekvation [4]. Den totala systemeffekten för alla LED-armaturer från mätningarna 
summerades till 3369 W och drifttiden 6032 timmar per år. Dessa värden kunde sedan 
användas för att beräkna den årliga energianvändningen för belysningen  med LED-armaturer 
enligt ekvation [4]. Driftdonen för LED-armaturerna drog inte någon energi när belysningen 
inte var på. 
 

5.4 Livscykelkostnad 
 
För att beräkna livscykelkostnaden användes en Excelmall som tagits fram av 
Energimyndigheten (Energimyndigheten, u.å.). För beräkning av livscykelkostnaderna för den 
gamla och den nya belysningen som ska installeras användes värdena från bilaga 5. Följande 
antaganden har gjorts för beräkningen av Livscykelkostnaden. Kalkylräntan och inflationen 
antogs vara 5 procent respektive 2 procent. Elpriset antogs ligga på 0,81 kr/kWh samt att 
armaturernas livslängd uppskattades till 15 år. Även underhållskostnaderna för armaturerna 
före och efter bytet är baserade på antaganden. Livscykelkostnaden beräknades utifrån de 
uppmätta effekterna för högtrycksnatriumarmaturerna och LED-armaturerna. 
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Alternativ 1 – motsvarar att de inte gör någon åtgärd, alltså att det är samma armaturer och 
ljuskällor som sitter i packsalen idag. Med 24 stycken med en effekt på 400 W och 10 stycken 
på 250 W samt att alla driftdon antogs ha en effekt på 60 W vardera.  
 
Alternativ 2 – motsvarar utformningen för LED-armaturerna som ska installeras. Med 20 
stycken Enterprise med en systemeffekt på 150 W och 10 Zumtobel med en systemeffekt på 
44 W. Standby-effekten för Zumtobel är 0,2 W per armatur och för Enterprise är standby-
effekten okänd.  
 

5.5 Payback 
 
Den diskonterade paybacktiden beräknades enligt ekvation [6] med värdena från bilaga .  
 

5.6 Armaturverkningsgrad (lm/W) 
 
Armaturverkningsgraderna för LED-armaturerna hämtades från respektive produktblad. För 
högtrycksnatriumarmaturerna hämtades armaturverkningsgraderna från DIALux eftersom det 
inte fanns någon information om armaturverkningsgraden i produktbladen. I produktbladen 
för ljuskällorna finns det angivet en verkningsgrad men gäller då för enbart ljuskällan och blir 
därför inte jämförbar med de andra armaturverkningsgraderna. 
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6 Resultat 
 
I följande del kommer resultatet av simuleringarna, mätning av belysningsstyrka, 
effektmätningar och beräkningar att redovisas.  
 

6.1 Simuleringar 
 
Simuleringarna för Ljusscen 1-3 gjordes för att se vilken av utformningarna som var bäst 
lämpade för packsalen och resultaten av de simuleringarna finns redovisade nedan. 
Belysningsstyrkorna som redovisas nedan är för Ljusscen 1. Ljusscen 1 har LED-belysning i 
högdel och lågdel samt belysning med T8-lysrör längs väggarna. De olika färgerna i figur 15 
motsvarar olika belysningsstyrkor. Några små områden har en belysningsstyrka på mellan 
100 – 300 lx, figur 15. Mer än 50 procent av packsalen har en belysningsstyrka på mellan 500 
– 750 lx, figur 15. Några större områden i packsalen har en belysningsstyrka på mellan 300 – 
500 lx, figur 15, som utgör cirka 25 procent av packsalen.  
 

 
 

Figur 15. Belysningsstyrkor för Ljusscen 1 med LED-belysning i högdel och lågdel samt belysning längs med väggarna. 
Färgerna visar förändringarna i belysningsstyrka. 

 
Nedan i figur 16 är belysningsstyrkorna redovisade för Ljusscen 2. Ljusscen 2 har färre LED-
armaturer i högdelen och lågdelen samt belysning längs väggarna. Nästan hela packsalen har 
en belysningsstyrka på mellan 300 – 500 lx, figur 16, förutom några mindre områden med 
belysningsstyrkor på mellan 500 – 750 lx och 200 – 300 lx.  
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Figur 16. Belysningsstyrka för Ljusscen 2 med färre LED-armaturer i högdel och lågdel samt belysning längs med väggarna. 
Färgerna visar förändringen i belysningsstyrka. 

 
Belysningsstyrkorna för Ljusscen 3 redovisas nedan. Ljusscen 3 har fler armaturer i högdelen 
och lågdelen samt belysning längs väggarna. I princip hela packsalen har en belysningsstyrka 
på mellan 500 – 750 lx för Ljusscen 3 som visas i figur 17 nedan. Den resterande delen av 
packsalen har en belysningsstyrka på mellan 300 – 500 lx samt några mindre områden med 
belysningsstyrkor mellan 100 – 300 lx och 750 - 1000 lx, figur 17.  
 

 
Figur 17. Belysningsstyrkor för Ljusscen 3 med fler LED-armaturer i högdel och lågdel samt belysning längs med väggarna. 
Färgerna visar skillnaden i belysningsstyrka. 
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Belysningsberäkningarna i DIALux evo för de olika utformningarna av LED-armaturerna 
visas i tabell 1 nedan. Ljusscen 1 har totalt 30 LED-armaturer, Ljusscen 2 har färre armaturer 
och Ljusscen 3 har fler armaturer. Belysningens jämnhet och medelbelysningsstyrka är de 
värden som är av största intresset i tabell 1. Gränsvärdet för medelbelysningsstyrkan och 
belysningens jämnhet visas i tabell 1. Jämnheten för belysningen för de olika utformningarna 
uppnår inte gränsvärdet för jämnheten och har därför blivit rödmarkerade. Alla ljusscener 
uppnår gränsvärdet för medelbelysningsstyrkan.  
 
 
Tabell 1. Belysningsstyrkor på de olika utformningarna av LED-armaturerna beräknat i DIALux samt gränsvärdena för 
medelbelysningsstyrka och jämnhet för belysningen. 

Olika utformningar av LED-belysningen i DIALux 
 Ljusscen 1 Ljusscen 2 Ljusscen 3 
Emin [lx] 135 135 176 
Emax [lx] 1008 927 1208 
Emin/ Emax  0,13 0,15 0,15 
Emed [lx] 533 441 595 
Gränsvärde Emed [lx] 300 300 300 
Gränsvärde Emin/ Emax 0,35 – 0,5 0,35 – 0,5 0,35 – 0,5 

 
 
Den årliga energianvändningen i kWh/år för de olika utformningarna av LED-armaturerna 
redovisas i figur 18. Ljusscen 2 har 16 procent lägre energianvändning än Ljusscen 1 och 
Ljusscen 3 har 14 procent högre energianvändning än Ljusscen 1.  
 
 

 
Figur 18. Årlig energianvändning i kWh/år för de olika utformningarna av LED-belysningssystemen beräknat i DIALux.  

 
Alla utformningar uppfyller målet om att ett nytt belysningssystems energianvändning ska 
vara hälften av vad den gamla belysningens energianvändning. Hälften av den gamla 
belysningens LENI-tal är 45.5 kWh/m2, år. 
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Figur 19. LENI-talen i kWh/m2,år för de olika utformningarna av LED-belysningssystemen. 

 
Utifrån resultatet från DIALux beräkningarna är Ljusscen 1 den utformning som bäst 
uppfyller kraven för belysningen i packsalen. Ljusscen 1 har högre belysningsstyrkor än 
Ljusscen 2 där belysningsstyrkorna skulle blir för låga med hänsyn till interiören i packsalen 
som kommer att göra att belysningsstyrkorna blir lägre än vad de är i simuleringarna. 
Ljusscen 3 har onödigt höga belysningsstyrkor och även den högsta energianvändningen. 
Nedan beskrivs resultatet från resterande simuleringar. 
 
I figur 20 nedan är belysningsstyrkorna för Ljusscen 5 redovisade. Ljusscen 5 har LED-
belysning i högdel och lågdel samt belysning längs väggarna. Även dagsljus har lagts till i 
simuleringen. På de platser i figur 20 där fönstrena är placerade återfinns de högsta 
belysningsstyrkorna på mellan 500 till över 3000 lx. Största delen av packsalen har en 
belysningsstyrka på 500 – 750 lx och resterande lite mindre områden har en belysningsstyrka 
på mellan 100 – 500 lx, figur 20.  
 

 
Figur 20. Belysningsstyrkor för Ljusscen 5 med LED i högdel och lågdel samt T8-lysrör längs väggarna och dagsljus. 
Färgerna motsvarar olika belysningsstyrkor i lokalen. 
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Belysningsstyrkor för Ljusscen 6 som tagits fram i DIALux evo redovisas nedan. Ljusscen 6 
har högtrycksnatriumarmaturer i högdel och lågdel samt armaturer med T8-lysrör längs 
väggarna. För den här ljusscenen har stora delar av packsalen en belysningsstyrka på mellan 
1000 – 2000 lx, figur 21. På den plats i packsalen där lågdelen är installerad återfinns 
belysningsstyrkor på över 2000 lx, figur 21. Längs väggarna i packsalen för den här 
ljusscenen, figur 21, är belysningsstyrkorna på mellan 500 – 1000 lx. På vissa mindre 
områden i figur 21 återfinns belysningsstyrkor på mellan 200 – 500 lx. 
 

 
Figur 21. Belysningsstyrkor för Ljusscen 6 med högtrycksnatrium som ljuskälla i högdel och lågdel samt T8 - belysning 
längs med väggarna. Färgerna motsvarar olika belysningsstyrkor. 

 
Belysningsberäkningarna från simuleringarna i DIALux evo finns sammanställda i tabell 2 
nedan. De värden som är av intresse är värdena för jämnheten Emin/ Emax och de för 
medelbelysningsstyrkan Emed för de olika ljusscenerna som visas i tabell 2. Ljusscen 4 är en 
simulering på närvarostyrning med samma utformning som i Ljusscen 1 och därför är det 
ingen skillnad i belysningsstyrka mellan de ljusscenerna. I tabell 2 redovisas även 
gränsvärden för medelbelysningsstyrka och jämnhet på belysningen. Ingen av ljusscenerna 
uppnår gränsvärdet för jämnheten på belysningen och är rödmarkerade i tabell 2. Alla 
ljusscener uppnår gränsvärdet för medelbelysningsstyrkan. Medelbelysningsstyrkan för 
Ljusscen 6 med högtrycksnatrium är mer än dubbelt så stor som för de andra ljusscenerna.  
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Tabell 2. Sammanställning av resultatet av belysningsberäkningarna i DIALux. Samt gränsvärdet för medelbelysningsstyrkan 
och jämnheten för belysningen. 

DIALux 
 Ljusscen 1 Ljusscen 4 Ljusscen 5 Ljusscen 6 
Emin [lx] 135 135 146 200 
Emax [lx] 1008 1008 3195 2483 
Emin/ Emax  0,13 0,13 0,046 0,081 
Emed [lx] 533 533 620 1221 
Gränsvärde Emed [lx] 300 300 300 300 
Gränsvärde Emin/ Emax 0,35 – 0,5 0,35 – 0,5 0,35 – 0,5 0,35 – 0,5 

 
 
I figur 22 nedan visas den årliga energianvändningen för Ljusscen 1, 4, 5 och 6 som beräknats 
i DIALux. I simuleringen för Ljusscen 4 har en sensor för närvarostyrning med en 
frånvarofaktor på 0,16 lagts till och ger en årlig energianvändning som är cirka 1625 kWh (10 
procent) lägre än för Ljusscen 1 som har samma utformning av belysningen som visas i figur 
22 nedan. Ljusscen 6 med högtrycksnatrium har den högsta årliga energianvändningen. 
Utifrån DIALux beräkningarna kommer den årliga energianvändningen att sänkas med mer 
än 70 procent, figur 22, genom att byta den gamla belysningen med 
högtrycksnatriumljuskällor till energieffektiva LED-armaturer.  
 
 

 
Figur 22. Årlig energianvändning för ljusscenerna beräknat i DIALux. 

 
Figur 23 nedan visar LENI-talen som beräknats utifrån den årliga energianvändningen som 
beräknats i DIALux. Målet att LENI-talet ska halveras vid ett belysningsbyte uppfylls med 
den nya belysningen, figur 23.  
 

20025 18400 20025

74075

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

Ljusscen 1 Ljusscen 4 Ljusscen 5 Ljusscen 6

kW
h/

år

Olika ljusscener



 

 31 

 
Figur 23. LENI-talen som beräknats utifrån den beräknade årliga energianvändningen i DIALux. 

 

6.2 Mätning av belysningsstyrka 
 
Resultatet från mätningarna av belysningsstyrka visas i tabell 3 nedan. Resultatet från båda 
mätningarna visar att jämnheten på belysningen inte möter de gränsvärden som gäller för 
inomhusmiljöer och är rödmarkerade i tabell 3 nedan. Jämnheten för LED-armaturerna är 
dock något bättre. Mätningarna för båda armaturerna visar att de klarar gränsvärdet på 
belysningsstyrkan med god marginal, tabell 3. Medelbelysningsstyrkan för 
högtrycksnatriumljuskällorna är mer än tre gånger så stort som gränsvärdet för 
medelbelysningsstyrkan som gäller för packsalen. För LED-armaturerna är 
medelbelysningsstyrkan mer än dubbelt så stort som kravet på 300 lx som gäller i packsalen, 
tabell 3.  
 
 
Tabell 3. Sammanställning av resultatet från mätningen av belysningsstyrka på plats i packsalen. Samt gränsvärden för 
medelbelysningsstyrkan och jämnheten på belysningen. 

Mätningar av belysningsstyrka 
 Högtrycksnatrium LED 
Emin [lx] 354 200 
Emax [lx] 2250 889 
Emin/Emax 0,16 0,23 
Emed [lx] 1014 684 
Gränsvärde Emed [lx] 300 300 
Gränsvärde Emin/Emax 0,35 – 0,5 0,35 – 0,5  
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6.3 Effektmätning  
 
Den beräknade årliga energianvändningen utifrån uppmätta effekter på plats i packsalen för 
armaturen med högtrycksnatriumljuskällor och LED-armaturerna visas i figur 24 nedan. De 
installerade LED-armaturerna i packsalen har samma antal armaturer som för Ljusscen 1. 
Enligt beräkningarna baserade på resultatet från effektmätningarna kommer den årliga 
energianvändningen att sänkas med cirka 74 procent till följd av belysningsbytet. 
 

 
Figur 24. Beräknad årlig energianvändning baserade på effektmätningarna före och efter belysningsbytet. 

 

6.4 Beräkningar 
 
Nedan redovisas de beräkningar som är gjorts på den årliga energianvändningen för 
belysningen före och efter belysningsbytet. Samt resultatet av den beräknade 
livscykelkostnaden för belysningen före och efter bytet. Även den beräknade diskonterade 
paybacktiden för LED-belysningen. 
 
6.4.1 Installerad effekt 
 
I tabell 4 nedan redovisas den beräknade årliga energianvändningen baserat på den 
installerade effekten för belysningen i packsalen före respektive efter bytet. Enligt 
beräkningarna förväntas den årliga energianvändningen att minska med cirka 72 procent. 
Beräkningarna är genomförda utan att ta hänsyn till några drivdonsförluster.  
 
Tabell 4. Beräknad årlig energianvändning på den installerade effekten före och efter belysningsbytet. 

Energianvändning installerad effekt 
 Högtrycksnatrium LED 
Effekt lågdel per armatur [W] 250 44 
Effekt högdel per armatur [W] 400 150 
Total installerad effekt exkl. 
driftdon [W] 

12 100 3440 

Årlig energianvändning exkl. 
driftdon [kWh/år] 

72 987 20 750 
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6.4.2 Livscykelkostnad 
 
I figur 25 nedan redovisas den beräknade livscykelkostnaden för belysningen med 
högtrycksnatrium och belysningen med LED-armaturer. De uppmätta effekterna har använts 
vid beräkningen av livscykelkostnaden. I bilaga 5 finns all data som användes vid 
beräkningen. Enligt de beräknade livscykelkostnaderna ger LED-armaturerna en 
livscykelkostnad som är 664 000 kr lägre än belysningen med högtrycksnatriumarmaturer.   
 

 
Figur 25. Beräknad livscykelkostnad för belysningen med högtrycksnatriumarmaturer och LED-belysningen. 

6.4.3 Payback 
 
Den diskonterade paybacktiden beräknades till 1,7 år för den nya belysningen.  
 

6.5 Armaturverkningsgrad (lm/W)  
 
I figur 26 nedan visas armaturverkningsgraderna för de olika armaturerna. Enligt dessa värden 
visar det sig att armaturverkningsgraden för den nya Enterprise-armaturen i högdelen är 16 
procent högre än för den gamla armaturen. Zumtobel-armaturen för lågdelen har en 
armaturverkningsgrad som är cirka 30 procent högre än för högtrycksnatriumarmaturen som 
den ersätter.  

 
Figur 26. Armaturverkningsgraden för högtrycksnatriumarmaturerna och för LED-armaturerna. 
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6.6 De anställdas uppfattning om belysningen  
 
Fyra av de anställda intervjuades för att se vad de hade för synpunkter på belysningen före 
och efter belysningsbytet. 
 
Före belysningsbytet 
Alla som intervjuades var eniga om att det gula ljuset upplevdes som störande. Två av de som 
intervjuades ansåg att det var ett problem med bländning från högtrycksnatriumljuskällorna. 
En av de som intervjuades upplevde att belysningen bidrog till en ökad trötthet. 
 
Efter belysningsbytet 
Alla som intervjuades upplevde en stark bländning av de nya LED-armaturerna och att de fick 
titta ner i golvet för att inte bli bländade. De som intervjuades var även eniga om att den nya 
belysningen gav upphov till skarpa skuggbildningar exempel på detta visas i figur 28 nedan. 
En av de som intervjuades ansåg att den nya belysningen hade en för vit ljusfärg. 

 

6.7 Nya belysningen 
 
Den nya belysningen med LED-armaturer visas nedan och har samma utformning som i 
Ljusscen 1. Belysningen i lågdelen visas i figur 27 där Zumtobel armaturen har installerats. 
De anställda är nöjda med denna armatur och upplever ingen bländning eller skuggbildning.  
 
 

 
Figur 27. Den installerade LED-armaturen i lågdelen, i denna del är det inte så mycket skuggbildning. 
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Den nya LED-armaturen i högdelen visas i figur 28 nedan. Den armaturen upplevs som 
bländande och bildar skuggor på golvet. 
 

 
Figur 28. Den installerade LED-armaturen i högdelen, skuggbildningen på golvet är ganska tydlig. 

 
Färgtemperaturen skiljer sig en del mellan den gamla och den nya belysningen som visas i 
figur 29 nedan.   
 

 
Figur 29. Den nya och den gamla belysningen i högdelen där skillnaden i färgtemperatur är tydlig.  
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7 Diskussion 
 
Belysningsstyrkorna som beräknades i DIALux stämde väl överens med de uppmätta värdena 
för belysningsstyrkorna. Dock så skiljer sig jämnheten en del från de uppmätta värdena och 
värdena som beräknats i DIALux. Det beror förmodligen på att när mätningarna utfördes på 
plats i packsalen var det flera platser där det inte fanns någon möjlighet att mäta 
belysningsstyrkan. Belysningsstyrkorna gick inte att mäta i något av hörnen i packsalen där 
de lägsta belysningsstyrkor ofta återfinns. Hade de mätpunkterna kunnat mätas hade 
förmodligen jämnheten ha sänkt något för både belysningen med högtrycksnatrium och LED-
armatur.  
 
Jämnheten på belysningen uppfyller inte riktvärdena som finns för inomhusmiljöer för varken  
simuleringarna eller de uppmätta värdena. I fallet med högtrycksnatriumarmaturer var 
belysningen överdimensionerad med onödigt höga belysningsstyrkor, speciellt för lågdelen. 
Vilket gör att det blir stora skillnader i belysningsstyrka jämfört med andra delar av packsalen 
som exempelvis i hörnen där de lägsta belysningsstyrkorna återfinns. Det leder till att 
jämnheten blir låg. För att nå riktvärdena för jämnheten på belysningen skulle det behövas 
fler armaturer i anslutning till väggarna och i hörnen. Den åtgärden är inte aktuell eftersom 
det inte finns någon vits med att lysa upp de områden med lägre belysningsstyrkor bara för att 
få en bättre jämnhet. Resterande delen av packsalen för den nya belysningen har en bra 
jämnhet om de lägsta värdena i hörn och till följd av skuggning räknas bort och får därför 
ändå anses som godkänd. 
 
Kravet på medelbelysningsstyrkan på 300 lx uppnås med den nya belysningen både när det 
gäller resultatet från simuleringen (cirka 533 lx) och från mätningarna (cirka 680 lx) som 
utförts på plats i packsalen. De nya armaturerna i högdelen är monterade på fel armaturhöjd 
och kommer höjas upp något. Till följd av detta kommer medelbelysningsstyrkan att bli något 
lägre och ovan nämnda värde kommer inte att gälla.  

Även beräkningen av den årliga energianvändningen i DIALux (74 075 kWh/år) och den 
beräknade årliga energianvändningen utifrån uppmätta värdena (76 512 kWh) stämmer 
ganska väl överens. Samma sak gäller för den nya LED-belysningen då den beräknade årliga 
energianvändningen från DIALux uppkom till 20 025 kWh/år och utifrån de uppmätta 
effekterna beräknades den årliga energianvändningen till 20 261 kWh/år. Energianvändningen 
för de uppmätta effekterna är dock något högre. I DIALux verkar programmet ha tagit 
systemeffekten med både driftdon och ljuskälla vid beräkningarna av energianvändningen för 
den gamla belysningen. För armaturen i lågdelen förväntas driftdonet ha en effekt på 20 W 
och för armaturen i högdelen förväntas driftdonet ha en effekt på 24 W. Effekten för 
driftdonen uppmättes till 60 W för båda armaturerna. Skillnaden i effekten för driftdonen kan 
vara en förklaring till att den årliga energianvändningen för de uppmätta värdena blir högre. I 
DIALux beräknas den årliga energianvändningen vara mellan 70 500 – 77 650	kWh för den 
gamla belysningen och det värdet som nämns i resultatet är ett medelvärde av dessa. Samma 
sak gäller för den nya LED-belysningen där den årliga energianvändningen beräknats till 19 
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300 – 20 750 kWh/år i DIALux och den årliga energianvändningen som nämns i rapporten är 
ett medelvärde av dessa. De lägsta värdena för den årliga energianvändningen beräknat i 
DIALux är till och med lägre än för den installerade effekten som beräknades till cirka 73 000 
kWh för den gamla belysningen samt cirka 20 800 kWh för den nya belysningen vilket gör att 
de lägsta värdena från DIALux inte känns tillförlitliga. Det kan även vara så att programmet 
inte tar hänsyn till att driftdonen drar energi även när belysningen inte är på vilket också kan 
vara en förklaring till att värdena skiljer sig något. Det hade varit intressant att veta lite mer 
exakt hur programmet gör beräkningarna och vad som ingår i beräkningarna av 
energianvändningen. 

Den nya LED-belysningen kommer ha en manuell styrning som nämnts ovan i avsnitt 1.1.1. 
Att ha en annan typ av belysningsstyrning skulle kunna sänka energianvändningen ytterligare. 
Simuleringen på en närvarostyrd belysning gjorde att energianvändningen sänktes med cirka 
10 procent och då antogs en låg frånvaro så det finns potential för en större sänkning av 
energianvändningen. Hade det varit aktuellt med en närvarostyrd belysning hade det varit 
intressant att undersöka mer ingående hur stor del av den beräknade drifttiden som det inte är 
någon som vistas i packsalen. Detta för att kunna göra mer tillförlitliga simuleringar. Samt att 
frånvaron förmodligen är betydligt högre än den som uppskattades och användes vid 
simuleringen.  
 
Med de stora fönstrena finns även goda möjligheter för en dagsljusstyrd belysning. Vilket går 
att se i figur 20, från simuleringen på hur stort ljusinsläppet blir när det är mulet ute. Studien 
som Salata et al. (2016) genomfört visar att en dagsljusstyrd belysning kan medföra en 
sänkning av energianvändningen på 18 – 20 procent. VK-media vill dock inte riskera att 
arbetsmiljön försämras med en belysningsstyrning och blinkande lampor. Dock så är det 
vanligt att i industrimiljöer ha en närvarostyrning med ljuskällor som dimras ned när det inte 
är någon där utan att lampan släcks ned helt. Det skulle förmodligen göra att det inte blir 
något problem med blinkande belysning.  
 
Vid mätningarna av belysningsstyrka finns en viss osäkerhet gällande mätningarna. 
Belysningsstyrkan för allmänbelysningen ska mätas 85 cm över golvet. Vilket var svårt att 
uppnå utan något slags stativ där höjden kunde ställas in som luxmetern kunde placeras på för 
ett mer tillförlitligt resultat. Att använda en tumstock för detta var svårt utan att riskera att 
fotometern skulle skuggas av denna och störa mätningarna. Några av de mätningar med låga 
värden som inte är i närheten av ett hörn är mätningar som gjorts där det finns en 
skuggbildning från maskiner i packsalen.  
 
Innan belysningsbytet var belysningen överdimensionerad med mycket höga 
belysningsstyrkor med ett område med belysningsstyrkor på över 2000 lx. Förklaringen till 
den överdimensionerade belysningen kan vara att de har valt ljuskällor utifrån effekterna och 
inte utifrån ljusflödet vilket är en vanlig miss vid val av ljuskälla. 
 
Efter installationen av LED-armaturerna var det många av de anställda som upplevde att de 
blev bländade av belysningen. Även att den nya belysningen gav upphov till tydliga 



 

 38 

skuggbildningar jämfört med hur det var tidigare. Det visade sig efter att VK Media kontaktat 
leverantören att elektrikerna hade monterat armaturerna på en för låg armaturhöjd och att de 
skulle höjas upp två meter. Förhoppningsvis kommer det att göra att det nuvarande problemet 
med bländning och skuggbildning kommer elimineras. En viktig lärdom till följd av detta är 
att det är viktigt att följa instruktioner från leverantörerna för att erhålla bästa möjliga resultat. 
Den nya belysningen har färre antal armaturer och de har ett lägre ljusflöde vilket kan göra att 
belysningen inte blir lika stark som tidigare. Men ligger fortfarande på fullt godkända nivåer 
gällande medelbelysningsstyrkan. Några av de anställda upplever ljusfärgen som för vit. 
Vilket förmodligen beror på att den nya belysningen som är installerad har en färgtemperatur 
på 4000 - 5000 K som upplevs som vit eller neutral jämfört med den gamla belysningen som 
har en färgtemperatur på 2000 K som upplevs som varm.  
 
Mätningarna på driftdonen gav en uppmätt effekt på 60 W. Utifrån effektmätningarna och 
beräkning av den årliga energianvändningen både före och efter bytet visar att den årliga 
energianvändningen kommer att sänkas med cirka 70 procent med den nya belysningen. 
Vilket får anses som fullt godkänt, då målet vid ett belysningsbyte är att sänka 
energianvändningen med hälften. Som nämnts tidigare finns det en stor del gammal belysning 
inom industrier och offentlig sektor. Om den gamla belysningen skulle bytas ut till en ny 
energieffektiv belysning med en sänkning av energianvändningen på 70 procent skulle det 
resultera i en stor energibesparing.  
 
För den gamla belysningen stod driftdonen för mellan 10 – 20 procent av systemeffekten. Vid 
mätningarna efter bytet visade det sig att driftdonen inte drog någon energi när belysningen 
inte var på. Vilket gör stor skillnad i energianvändningen och mycket onödig energi kan 
besparas.  
 
Vid effektmätningarna efter belysningsbytet visade det sig att armaturen i högdelen 
(Enterprise) hade en systemeffekt på cirka 145 W alltså något lägre än den systemeffekt som 
angetts på produktbladet på 150 W. Även för armaturen i lågdelen (Zumtobel) visade det sig 
att systemeffekten inte var densamma som angetts på produktbladet men i detta fallet var 
systemeffekten något högre på 46 W istället för 44 W. Men det finns även en del 
mätosäkerhet att ta hänsyn till vid mätningarna av effekten. Effekten är inte konstant vid 
mätningarna och ett medelvärde uppskattas av de mätvärden som visades på skärmen. Detta 
medför att de verkliga effekterna kan skilja sig något från de ovan nämnda värdena. Något 
som försvårade effektmätningarna var att i elskåpet i packsalen hade elektrisk utrustning 
kopplats på utan att detta dokumenterats i ett uppdaterat el-schema. Vilket gjorde att 
strömmen i elskåpet fick kopplas ur för att ta reda på vilka av säkringarna som ledde till de 
olika armaturerna.  
 
För att nå en ännu större sänkning av energianvändningen hade en armatur med en lägre 
systemeffekt kunnat väljas till högdelen. Effekten för högdelen gav en sänkning på cirka 60 
procent medan sänkningen av effekten för lågdelen är cirka 80 procent. Så det finns potential 
för att sänka effekten för högdelen. Armaturverkningsgraden för de nya LED-armaturerna är 
högre än för de gamla armaturerna. För LED-armaturen i lågdelen är armaturverkningsgraden 
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30 procent högre och för LED-armaturen i högdelen är verkningsgraden 16 procent högre än 
för den gamla armaturen. Där hade det också gått att välja en armatur i högdelen med en 
högre armaturvekningsgrad. Motiveringen till val av armatur i högdelen var att de inte skulle 
behöva byta ut kablaget som annars hade blivit kostsam.  
 
Livscykelkostnaden för den nya belysningen är cirka 660 000 kronor mindre med en sänkning 
på cirka 70 procent. Det ger en årlig besparing på cirka 44 000 kronor som kan investeras i 
annat inom företaget. Den diskonterade paybacktiden beräknades till 1,7 år och är en 
förhållandevis kort återbetalningstid jämfört med andra energieffektiviseringsåtgärder.  
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8 Slutsats 
 
Medelbelysningsstyrkan både före och efter bytet uppfyller kravet på 300 lx som 
rekommenderas enligt SS-EN 12464-1:2011. Eftersom LED-armaturerna ska höjas upp något 
kommer medelbelysningsstyrkan att sänkas något men kommer fortfarande att hamna på en 
godkänd nivå. För den nya belysningen med LED-armaturer med en jämnhet på 0,23 uppfylls 
inte riktvärdet på 0,35 – 0,5 för jämnheten på en inomhusbelysning. Men har förbättrats något 
i jämförelse med jämnheten på belysningen före bytet på 0,16. Bytet av belysningen till LED-
armaturer sänker den årliga energianvändningen med 70 procent. Vilket innebär att målet med 
att energianvändningen ska sänkas med 50 procent vid byte av belysning utan att ge en 
försämrad belysningskvalitet uppfylls.  
 
Genom att ha en närvarostyrd belysning med en frånvarofaktor på 0,16 sänks 
energianvändningen med cirka 10 procent. Det finns dock potential för en större sänkning. 
Skillnaden i livscykelkostnaden före och efter belysningsbytet är 660 000 kronor samt att 
paybacktiden för den nya LED-belysningen är beräknad till cirka 1,7 år. I dagsläget har 
arbetsmiljön förbättrats med avseende på att det gula ljuset som många upplevde som 
störande är borta. Dock så har arbetsmiljön inte förbättras med avseende på 
bländningsproblematiken samt att det bildas en tydlig skuggbildning med den nya LED-
belysningen. Men de problemen kommer förhoppningsvis försvinna när armaturhöjden 
ändras.  
 
Att investera i att byta till en energieffektiv belysning kan resultera i en rejäl sänkning av 
energianvändningen som återbetalar sig relativt snabbt. Förhoppningsvis kommer fler 
industrier att byta ut sin gamla belysning till energieffektiv belysning då de står för en stor del 
av den totala elanvändningen som går till belysning i Sverige. 
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10 Bilaga 1 Produktblad Zumtobel 

 
  

AMPHIBIA PMMA
AMP L 6400-840 PM WB LDO 42929261

Times New Roman

Med förbehåll för tekniska ändringar. 16.05.2019 © Zumtobel - 5 års garanti enligt garantivillkoren på www.zumtobel.com/garanti

LED Moisture-proof diffuser luminaire with IP66 protection rating and drip-edge effect for minimising dirt and collection of dust for 
maximum hygienic requirements. Total power: 43.8 W, Slave luminaire for DALI control (DALI only) with LED converter; patented 
InvisiClick for clipless mounting and opening of the cover. Cover and basic diffuser made of impact-resistant polymethylmethacrylate, 
temperature- and UV-resistant, made as a single injection-moulded piece. LED service life lasts 50000 h before luminous flux is 
reduced to 90% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 6380 lm, Luminaire efficacy: 
146 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Luminaire with symmetric wide light distribution (wide beam). High 
quality direct/indirect lighting concept for optimum lighting solutions in parking garages and industrial applications. Mounting via V2A 
standard spring clips to ceilings, walls or trunking. 5-pole connector terminal.. ambient temperature: -10°C to +35°C. Approved for 
indoor use with vertical or horizontal wall mounting (see installation instructions). Note: please contact your consultant if you are 
planning to use the luminaire in environments with chemical pollutants, high or condensing humidity and major variations in 
temperature. Complies with International Food Standard specifications. Designed for BESA box. Permissible for use in environments 
where the deposition of conductive dust on the luminaire can be expected (EN 60598-2-24). Class of protection: SC1, 650°C glow-
wire tested, resistant against ammonia and cleaning agents in FOOD industry. Luminaire wired with halogen-free leads and contains 
no silicone, Impact strength: IK03, Dimensions: 1600 x 90 x 92 mm; weight: 3 kg.

ZS_AMP_F_AMPHIBIA_WB.jpg ZS_AMP_M_Amphibia.wmf
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• Ljuskälla: LED
• Ljusflöde från armatur*: 6380 lm
• Armaturverkningsgrad*: 146 lm/W
• Färgåtergivningsindex min.: 80
• Driftdon: 1 x 28000655 DRV TR LCA 50W 400mA 140V 

D #O4A lp PRE
• Motsvarande färgtemperatur*: 4000 Kelvin
• Ljusfärgstolerans (initial MacAdam)*: 3
• Genomsnittlig nominell livslängd*: 

50000h L90 vid 25°C
• Systemeffekt*: 43,8 W Effektfaktor = 0,97
• Standby-effekt*: 0,2 W
• Ljusreglering: LDO reglerbar till 1% via DALI
• Underhållskategori: E - Sluten IP5X

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Ljusflöde och elektrisk effekt har en initial tolerans på +/- 10%. Färgtemperaturtolerans: +/-150 K. Om inget 
annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.
Ljusflödet minskar under användningstiden på grund av tekniska orsaker Att upp till 4 enstaka LED faller bort har ingen negativ inverkan på funktionen och är därför inte skäl 
till reklamation.
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11  Bilaga 2 Produktblad Enterprise 
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12 Bilaga 3 Produktblad Högtrycksnatriumarmatur 
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13  Bilaga 4 Produktblad T8-armatur 
 

  
179www.fagerhult.se

A B C D E 

278

W A B C D
1x36 1300 150 140 1280
2x36 1300 205 157 1280
1x58 1600 150 140 1580
2x58 1600 205 157 1580
3x58 1600 205 157 1580

A

D

B

C

Ø23

Ø23 Ø23

Montage
Dikt tak, lina, rör, kedjependel, 
wirependel och montageskena.
Anslutning
Fyra strypnippelförsedda införings-
hål Ø 23 mm - ett i vardera gavel 
och två på armaturens ovansida 
i anslutning till kopplingsplintar. 
3-fas överkopplingsledning 
5x2,5 mm2. Snabbkopplingsplint 
5x2,5 mm2 i vardera gavel.
Utförande
Armaturstomme och gavlar av 
olackerad aluzink, rörhållare av 
”rotortyp”.
Bländskydd
Profal – bländskydd av alumini-
umlackerad aluzinkplåt.
Alfa – bländskydd med V-for-
made längs- och tvärrefl ektorer i 
eloxerad aluminium. 
Båda bländskydd hänger kvar 
i nedfällt läge. Armatur kan 
kompletteras med bländskydd i 
efterhand.
Refl ektor
Bredstrålande refl ektor av 
blankeloxerad aluminium. Kan 
kompletteras med dekorations-
gavlar av ABS-plast.
Övrigt
Armatur med konventionella don 
i 1- och 2-rörsutförande klarar 
omgivningstemperaturer upp till 
45 °C.

2-rörsarmatur med Profalbländskydd 
monterad på rör med rörfäste 91198, 
passar rör Ø 45-65 mm.

Armatur monterad på lina med linfäste 
91196.

Indulux 
Bredstrålande

Armatur Direkt Konv. HF-std
W kg Ljusfördelning
FD
Utan bländskydd
1x36 3,5 32400 32400-46
2x36 4,1 A 32401 32401-46
1x58 4,7 32402 32402-46
2x58 5,8 A 32403 32403-46
3x58 6,8 32404 32404-45
Med Profalbländskydd
1x36 3,9 32410 32410-46
2x36 4,7 B 32411 32411-46
1x58 5,6 32412 32412-46
2x58 6,5 B 32413 32413-46
3x58 8,0 32414 32414-45
Med Alfabländskydd
2x36 4,6 C 32551 32551-46
2x58 6,4 C 32553 32553-46

Armatur Direkt/Indirekt Konv. HF-std
W kg Ljusfördelning
FD
Utan bländskydd
2x36 4,1 32421 32421-46
2x58 5,8 32423 32423-46
3x58 6,8 32424 32424-45
Med Profalbländskydd
2x36 4,7 D 32431 32431-46
2x58 6,5 D 32433 32433-46
3x58 8,0 32434 32434-45
Med Alfabländskydd
2x36 4,6 E 32561 32561-46
2x58 6,4 E 32563 32563-46

Tillbehör
Linfäste passar lina max Ø 10 mm/par 91196
Linfäste för armatur med hålavstånd c/c 35 mm/par 91310
Rörfäste/par 91198
Kedjependel L=1,0 m, inkl bygel för dikt tak/par 91562
Wirependel L=1,5 m, dikt tak med bygel/par 91560
Flyttbart armaturfäste/par 91199
Ställbart takfäste/par 91374
Ställbart väggfäste/par 91375
Dekorationsgavel, 2-3 rörs/par 91711
Dekorationsgavel, 1-rörs/par 91710
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14  Bilaga 5 Indata till LCC (alla 
priser exkl moms)    

Elpris 0,81 kr/kWh Notering 

Inflation 2 %   

Kalkylränta 5 %   

Livslängd Packsal-Lågdel 15 år   

Livslängd Packsal-Högdel 15 år   

Underhållskostnad Packsal-Lågdel före byte 9 000 kr/år   

Underhållskostnad Packsal-Högdel före byte 12 500 kr/år   

Underhållskostnad Packsal-Lågdel efter byte 900 kr/år   

Underhållskostnad Packsal-Högdel efter byte 1 250 kr/år   
Energianvändning Packsal lågdel - Energianvändning 
före 15680 kWh/år Total systemeffekt 2,6 kW x 6032 timmar 
Energianvändning Packsal högdel - Energianvändning 
före 54890 kWh/år Total systemeffekt 9,1 kW x 6032 timmar 
Energianvändning Packsal – Energianvändning 
driftdon före 5460 kWh/år Effekt driftdon 2 kW x 2728 timmar 
Energianvändning Packsal lågdel – Energianvändning 
efter  2770 kWh/år Total system effekt 0,46 kW x 6032 timmar 
Energianvändning Packsal högdel – Energianvändning 
efter 17590 kWh/år Total systemeffekt 2,9 kW x 6032 timmar 
Energianvändning Packsal – Energianvändning 
driftdon efter  0 kWh/år Ingen standby-effekt 

Investeringskostnad packsal enbart LED-armaturer 105000 kr 
Armaturer 60000 + 45000 installation 
(uppskattade värden) 

 
 


