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Sammanfattning 

Projektet handlar om att utveckla mallar för olika lösningar av ljusberäkningar med valda 

armaturer för ett klassrum i Fässbergsskolan i Mölndal. Projektet utgår från olika befintliga 

armaturer som består av infällda samt pendlade armaturer. Detta har genomförts med hjälp av 

lämpliga arbetsverktyg och beräkningar och är utfört på ett modernt och branschkunnigt sätt. 

Dataprogrammet DIALux har använts för att placera ut belysningsarmaturer och göra 

samtliga ljusberäkningar för klassrummet. För att utföra en kontroll av ljusberäkningar enligt 

Svensk standard har man fått justera beräkningsresultaten från DIALux för att minska på 

produktåtgången och samtidigt uppnå de ställda kraven. Projektet har även utgått från ljus & 

rum riktlinjer och referenser som är ett dokument med ställda krav och allmänna riktlinjer för 

hur en belysningsprojektering skall utföras. 

Mallarna har till grunden bestått av ljusberäkningsmallar över klassrummet framtaget ur 

dataprogrammet DIALux. Varje utvecklad mall består av en specifik ljusberäkningsmall och 

CAD-ritning med motsvarande armaturspecifikation, materialkostnader och 

lönsamhetskalkyl.  

Resultatet av projektet över de olika lösningarna har innefattat olika armaturer som bland 

annat bestått av infällda och pendlade armaturer. Resultatet av arbetet visade att infälld i 

LED-belysning var det bästa alternativet vad gäller energiförbrukning, kostnad och 

lönsamhet. Totala kostnaden för denna lösning uppkom till 35 000 kr med en återbetalningstid 

på 3.4 år. 

Nyckelord: Belysning, armaturer, ljuskällor, LED, lysrör, energi, LCC, miljö 
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Abstract 

The main focus in this project has been to produce various light computing solutions with 

selected luminaires for a classroom at Fässberg School in Mölndal, where the project has 

consisted from different existing fixtures, which thereof consisted of recessed and pendant 

luminaires. The work has been carried out using appropriate tools and calculations in a 

modern and professional knowledgeably. 

The software DIALux has been used to place the fixtures, and perform all the lighting 

calculations for the classroom. To perform lighting calculations according to the Swedish 

standard has been to adjust the calculation results from DIALux to later reduce energy 

consumtion in order to concurrently achieve the required standards. The project has also been 

based on guidelines and references that is a document with the requirements and general 

guidelines for how a lighting project to be carried out. 

The templates have basically consisted of light calculation templates of the classroom 

produced from the computer program DIALux. Each developed template consists of a 

specific light calculation model and a CAD-drawing with the corresponding fixture 

specification, material cost and profitability calculation. 

The result of the project over the different solutions have included various fixtures such as the 

interception of recessed and pendant luminaires. The result of the work showed that the 

recessed LED-lighting was the best option in terms of energy consumtion, cost and 

profitability. Total cost for this solution arose to 35 000 SEK with a payback period of 3.4 

years. 

Keywords: Lighting, luminaires, lamps, LED, fluorescent, energy, LCC, environment 



Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Energiingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng  

Nr 2016.23.18 

Innehåll  

1. Inledning ........................................................................................................................... 1 
1.1 Motivering .................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte och mål................................................................................................................ 1 
1.3 Frågeställning och uppgift............................................................................................ 2 
1.4 Avgränsningar .............................................................................................................. 2 

2. Bakgrund .......................................................................................................................... 3 
2.1 Företagsbeskrivning ..................................................................................................... 3 

 IKKAB ................................................................................................................ 3 2.1.1

3. Teori................................................................................................................................... 4 
3.1 Ljusets påverkan på människan ................................................................................... 4 

 Ljusets påverkan på ögonen................................................................................ 4 3.1.1

 Ljus och mörker .................................................................................................. 5 3.1.2

 Ljus och hälsa ..................................................................................................... 5 3.1.3

 Färgtemperatur, K ............................................................................................... 5 3.1.4

3.2 Ljuskällor ..................................................................................................................... 6 
3.3 Allmän belysning ......................................................................................................... 8 

 Belysning i klassrum........................................................................................... 8 3.3.1

 Bländfritt ljus ...................................................................................................... 8 3.3.2

 Ljusriktning och skuggbild ................................................................................. 9 3.3.3

 Infälld lösning ..................................................................................................... 9 3.3.4

 Pendlad lösning ................................................................................................. 10 3.3.5

3.4 Olika styrsystem för belysning .................................................................................. 10 
3.5 Belysningsberäkningar ............................................................................................... 11 

 Bibehållningsfaktor........................................................................................... 11 3.5.1

 Obehagsbländning ............................................................................................ 13 3.5.2

 Belysningsstyrkans mätpunktsindelning .......................................................... 13 3.5.3

3.6 Belysningens energianvändning ................................................................................ 14 

 Energiberäkning av belysning .......................................................................... 14 3.6.1

3.7 Livscykelanalys, LCC ................................................................................................ 15 
 LCC-kalkyl ....................................................................................................... 15 3.7.1

3.8 Miljöpåverkan ............................................................................................................ 16 

4. Metod ............................................................................................................................... 17 
4.1 Förstudie av klassrum ................................................................................................ 17 

4.2 Svensk Standard ......................................................................................................... 18 
 SS-EN 12464-1:2011 ........................................................................................ 18 4.2.1

 SS-EN 15193:2007/AC:2010 ........................................................................... 18 4.2.2

4.3 AutoCAD ................................................................................................................... 18 
4.4 DIALux ...................................................................................................................... 18 

4.5 Kostnadskalkyl över material ..................................................................................... 19 
4.6 Beräkning av energiförbrukning ................................................................................ 19 
4.7 Investeringskalkyl ...................................................................................................... 20 

5. Resultat ............................................................................................................................ 21 
5.1 Förstudie ..................................................................................................................... 21 
5.2 Dimensionering .......................................................................................................... 21 

 Alternativ infälld lösning .................................................................................. 22 5.2.1

 Alternativ pendlad lösning ................................................................................ 24 5.2.2

5.3 Fagerhults kostnadskalkyl över material .................................................................... 26 



Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Energiingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng  

Nr 2016.23.18 

5.4 Energiberäkningar ...................................................................................................... 27 

5.5 Investeringskalkyl ...................................................................................................... 28 

6. Diskussion ....................................................................................................................... 29 
6.1 Diskussion av resultat ................................................................................................ 29 
6.2 Diskussion av metod .................................................................................................. 30 
6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang................................................................................ 30 

7. Slutsatser ......................................................................................................................... 31 

Referenser ............................................................................................................................... 32 
 

Bilaga 1  Planeringsguide 

Bilaga 2  Infälld: Befintlig lösning  

Bilaga 3  Recesso armatur 

Bilaga 4  Tavelbelysning: Lento LED 

Bilaga 5  Infälld: Lösningsförslag bas 

Bilaga 6  CAD-ritning bas 

          Bilaga 7  Multilume Slim Delta armatur 

Bilaga 8  Infälld: Lösningsförslag premium 

Bilaga 9  CAD-ritning premium 

Bilaga 10  DALI - styrsystem 

Bilaga 11  Pendlad: Befintlig lösning 

Bilaga 12  DTI type 2 Beta armatur 

Bilaga 13  Pendlad: Lösningsförslag bas 

Bilaga 14  CAD-ritning bas 

          Bilaga 15  DTI LED type 2 Beta Opti armatur 

Bilaga 16  Pendlad: Lösningsförslag premium 

Bilaga 17  CAD-ritning premium 

Bilaga 18  Materialkostnad 

Bilaga 19  Investeringskalkyl: Infälld 

Bilaga 20  Investeringskalkyl: Pendlad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Energiingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng  

Nr 2016.23.18 

Definitioner, ordförklaringar och beteckningar 

Belysningsstyrka (lux = lm/m
2
) – Hur mycket ljusflöde som infaller på en yta 

Bländning (Luminans) – Var ljuset finns och hur märkbart det är 

Bländtal (UGR) – Beräknat tal på bländning i ett rum som identifierar rumskomforten. 

Candela (Cd) – Ljusstyrka i en given riktning 

DALI (Digital Adressable Lighting Interface) – Ett standardiserat digitalt protokoll för 

ljusreglering 

Färgtemperatur (K) – Mäts i Kelvin (K) 

Färgåtergivning (Ra) – Anger hur bra en ljuskälla avger färg 

Jämnhet (Lux) – Emin/Emed. Förhållandet mellan det minsta luxvärdet och medelluxvärdet på 

en yta 

LED (Light Emitting Diode) – Lysdiod 

Ljusflöde (Lumen) – Den mängden ljus som belysningen avger  

Ljusfördelning – Hur ljuset fördelar sig i rummet, det vill säga var det är som mörkast 

respektive ljusast. 

Ljusnivå – Hur ljust eller mörkt det är i ett rum  

Ljusutbyte (lm/W) – Kvoten mellan ljusflöde och armatureffekten 

Lumen – Är en SI-enhet för ljusflöde som mäts i lm. Ljuskällans intensitet uppmäts i candela 

och från lumen kan man härleda till enheten lux 

Luminans (cd/m
2 

= candela per m
2
) – Avser det ljus som i en viss riktning strålar ut från en 

viss yta 

OLED – Organic Lighting Emitting Diods 

UGR (Unified Glare Rating) – Obehagsbländning 
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1. Inledning 

Idag har behovet av att spara elenergi blivit viktigare än någonsin. Frågor kring 

energibesparing, ekonomiskt sparande samt belysningens påverkan på hälsan och miljön 

möter vi dagligen i press, radio och TV. Man vet att gamla belysningsanläggningar från 70-

talet har hög energiförbrukning och är något som borde åtgärdas. (Ljuskultur, u.a.) 

Numera vill man bryta normen för belysning av lokaler för att åstadkomma mer upplysta 

lokaler som förbrukar mindre energi men samtidigt kunna ge en ekonomisk besparing. Detta 

skulle resultera till en minskad miljöpåverkan. (Ecolux AB, 2008). 

För att kunna planera en god och energieffektiv skolmiljö måste man kartlägga hur de olika 

lokalerna används. När det gäller belysningen skall det vara enkelt att anpassa lokalens 

funktioner och hur länge belysningen används under dagen samt utnyttja dagsljusinsläppet. 

(Ecolux AB, 2008). 

Något som är avgörande för en anläggnings utformning är först och främst armaturernas 

energiförbrukning, driftkostnader och installationskostnader. Påtagligt bevisat så sparas det 

upp mot 70 procent med dagens belysningsteknik jämfört med de äldre 

belysningsanläggningarna. (Ecolux AB, 2008) 

1.1 Motivering 

Idag ställer marknaden inom installation hårda krav gällande kvalitet, effektivitet och 

ekonomi. För att uppnå en effektivare lösning vad gäller dessa aspekter inom 

installationsområdet för en skola har Stefan Svahn,VD för IKKAB, utvecklat frågan vidare.  

Den stora nyttan med detta arbete är att kunna tillämpa sina teoretiska kunskaper i 

verkligheten och samtidigt kunna utvecklas inom installationsområdet. Andra orsaken är att 

utveckla en produkt åt företaget för att de ska kunna dra nytta av dessa. Arbetets stora vinst är 

att alla inom installation på IKKAB tar samma projektering med motsvarande kostnader och 

beskrivningar för att minska risken att göra fel och medför att företaget får en likvärdighet 

oberoende på vilket kontor som utför arbetet. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att skapa en databas med återanvändbara ljusberäkningsmallar 

för ett klassrum som kan användas för den personal på IKKAB som arbetar inom området 

installation. Ljusberäkningsmallarnas syfte är att maximera kvalitet och energibesparing och 

därmed minimera driftkostnaderna. Detta kommer att ske med hjälp av dataprogrammen 

DIALux och AutoCAD med motsvarande kostnadskalkyler samt energi- och 

lönsamhetsberäkningar.  

Målet med den utvecklade databasen är att IKKAB ska kunna presentera olika förslag i ett 

tidigt projektskede för sina beställare med olika tekniker, kostnadskalkyler, energiberäkningar 

med mera samt att  IKKAB ska kunna erbjuda kunden under projektets gång flera lämpliga 

lösningar.  

 

 



2 

1.3 Frågeställning och uppgift 

Uppgiften går ut på att skapa en databas med användbara mallar till alla som jobbar inom 

installation på IKKAB för ett klassrum.  

Ett klassrum kan utrustas på olika sätt där olika tekniker används i form av styrsystem, 

belysningsstyrningar med mera. Dessa mallar är till för att bygga och rita ut exakt vart 

belysningen ska sitta i både DIALux och AutoCAD. Det som kommer att skapas är 4 stycken 

exempelanläggningar för ett klassrum där projektering kommer att göras samt 

kostnadskalkyler, energiberäkningar och lönsamhetskalkyler.  

Hur utformas ett kvalitetssäkrat klassrum på så sätt att nå gynnsamma lösningar vad gäller 

belysningens synkomfort och energianvändning samt ur den ekonomiska aspekten?  

Vilken lösning gör sig bättre än den andra och varför? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet behandlar endast ett specifikt klassrum i Fässbergsskolan i Mölndal och kommer att 

bestå av olika lösningar med armaturer från en leverantör. Lösningarna behandlar bara 

armaturer med egenskaper som passar för ett klassrum. En jämförelse mellan de olika 

lösningarna kommer att behandlas utifrån energiförbrukning och lönsamhetskalkyl. Gamla 

belysningsanläggningars kostnadskalkyler kommer inte att presenteras. Arbetet kommer inte 

heller att omfatta något platsbesök. 
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2. Bakgrund 

Projektet är upprättat av konsultföretaget IKKAB som erbjuder tjänster inom elkraft & 

installation. IKKAB har för avsikt att tillsammans med Högskolan i Borås arbeta fram en 

databas med användbara ljusberäkningsmallar för alla som jobbar inom tjänsteområdet 

installation. (Svahn, 2016). 

IKKAB certifierade sig i slutet av 2011 inom områdena kvalitet och miljö som motvsarar 

ISO-9000 och ISO-14000. De valde att göra detta som en hjälp till att förbättra företagets  

processer. Som ett led i att vidareutveckla dessa processer har detta examensarbetet gått ut på 

att utveckla användbara mallar för IKKABs personal inom området installation. Dessa mallar 

skall bidra till både kvalitetssäkring och tidsbesparing. Genom att använda mallarna minskar 

man risken att fel uppstår och man får ett bra verktyg för erfarenhetsåterkoppling. (Svahn, 

2016). 

2.1 Företagsbeskrivning 

 IKKAB 2.1.1

IKKAB (Installation och Kraftkonsulterna i Borås AB) är ett företag med huvudkontor i 

Borås och med en etablering i bland annat Göteborg, Jönköping, Solna, Växjö med flera 

städer. Inom avdelningarna Energi & Elkraft utför de allt från projektering och beredning 

inom stam- & regionnät upp till 400 kV. Inom tjänsteområdet installation erbjuder företaget 

tjänster som till exempel kanalisation, kraft och belysning med mera. (Wiktorsson, 2016). 

Företaget grundades i december år 2006 av Stefan Svahn, Patrik Carlén och Andreas Wiman. 

2007 fick IKKAB några av sina första avtal med E.ON Elnät och Tranemo Kommun. Idag 

arbetar IKKAB med flera olika företag där Borås Stad, Bravida och PEAB är några exempel. 

(Wiktorsson, 2016). 

IKKAB ska utmärkas som att vara ett personligt konsultföretag där kunden prioriteras och 

som ger alla kundprojekt en extra uppmärksamhet. Deras mål är att vara så effektiva som 

möjligt när det gäller, kvalitet, ekonomi och projekttid. (Svahn, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

3. Teori 

3.1 Ljusets påverkan på människan 

Energin från solen är källan till allt liv på jorden. Ljus kan vara allt från solens strålar som 

lyser upp en liten planta till att vi har en lampa lysandes i taket och välkomnar vår vardag. 

Ljuset ger oss inte bara känslomässiga upplevelser utan även tillfället att tolka vår miljö 

utifrån den erfarenheten vi har. Synen varierar hos olika personer och det som uppfattas 

behagligt hos en person kan upplevas som något helt annat hos någon annan. Tack vare ljuset 

uppfattar vårt synfält det fysiska, visuella och det emotionella som ger form till allt. Man kan 

säga att ljusets användning påverkar rummets utformning och utseende det vill säga vad som 

ses, hur det tolkas och vilka känslor som framkallas. Figur 1 visar det elektromagnetiska 

spektrumet vid olika våglängder med respektive egenskaper. (Franzell, 2013) 

 

Figur 1- Elektromagnetiskt spektrum 

 Ljusets påverkan på ögonen 3.1.1

För att kunna förstå vad ljus är definieras den inom fysiken som en elektromagnetisk strålning 

inom ett bestämt våglängdsområde. Ögats näthinna uppfattar bilder och intryck tack vare den 

elektromagnetiska strålningen. Dock kan ögat inte se strålningen, då strålningen består av 

partiklar som kallas för fotoner där varje foton har bestämd energimängd som sedan 

motsvarar en viss bestämd våglängd. (Franzell, 2013) 
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 Ljus och mörker  3.1.2

Adaption kallas det när ögat anpassar sig till olika ljusförhållanden som gör att människan kan 

se i både ljus och mörker. Detta sker när ögats pupiller vidgas eller krymper i takt med ljusets 

intensitet. (Franzell, 2013) 

En människa kan nästan alltid orientera sig oavsett hur mörkt det är. Sedan finns det även en 

gräns för hur mycket ljus ögat kan tåla och detta kan vara exempelvis när man kommer från 

en mörk sal och ut till solsken. (Franzell, 2013) 

 Ljus och hälsa 3.1.3

Ljuset påverkar hur vi mår. Enligt forskarnas studier påvisar detta hur mycket ljuset styr vår 

vakenhet och sömn. Thorbjörn Laike som är Professor i Miljöpsykologi menar med följande 

att de får en allt klarare bild över ljusets inverkan och hur mycket ljus vi behöver för att både 

kunna se och utföra våra dagliga sysslor. (Belysningsbranschen, 2012a)  

Människan behöver ljus för att kunna hantera den biologiska klockan, de hormonella 

systemen och över den emotionella delen. Med andra ord presterar vi bättre med rätt ljus och 

som i sin tur gör oss gladare i allmänhet. (Franzell, 2013) 

 Färgtemperatur, K 3.1.4

Kelvin (K) är enheten som anger ljuskällans färgtemperatur. Kelvin är ett mått på färg hos ett 

glödande svart objekt. Därmed kan man säga att ljuskällorna med glödtråd med 

färgtemperaturen i Kelvin är samma som temperaturen hos glödtråden. Det skiljer sig dock 

för ljuskällor utan glödtråd. Färgtemperaturen varierar mellan området 2000-7400 K, där 

mellan 3500-4000 K bedöms som vitt ljus. Där anges en sammanställd färgtemperatur för 

exempelvis LED och lysrör. (Fagerhult Belysning Sverige AB, 2014) 

 

Figur 2 - En kurva som visar färgtemperatur i Kelvin-grader. För att kunna ta fram en färgtemperatur hos ljuskällan mäts 

först kromaticiteten. Det värdet ligger på ett av de isotermiska linjerna och där linjen korsar kurvan sätts den sammanställda 

färgtemperaturen för ljuskällan. 

Både glödlampans och LED-lampans färgtemperatur förändras med tiden. 

Tillverkningsprocessen för lysdioder medför att variationen i färgtemperatur är stor varför det 

är viktigt att välja ut de LED-lampor som har den rätta färgtemperaturen. (Fagerhult 

Belysning Sverige AB, 2014) 
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LED och en vanlig traditionell ljuskälla har inte samma färgåtergivning. För de flesta 

ljuskällor anges måtten för färgåtergivningen i Ra. Skalan på Ra anges mellan 1-100 och 

anger ett mått på färgstyrkan hos ljuskällor. Dock kan färgåtergivningen (Ra) variera för 

lysdioder och som vanligtvis ligger mellan 60 till 95. (Fagerhult Belysning Sverige AB, 

2014b) 

3.2 Ljuskällor 

I dagligt tal beskriver vi ljuskällan som det låter och vi stöter på det dagligen i form av 

armaturer. Ljuskällan är den del av armaturen som genererar ljus. Preciserar man ordet 

armatur kan den definieras på olika sätt som till exempel lampa, armatur innehållandes 

ljuskälla. (Wikipedia, 2016b) 

Glödlampor 

Det var först i mitten av 1800-talet som den första glödlampan uppfanns. Glödlampan alstrar 

ljus genom att glödtråden värms upp av en elektrisk ström som man låter flyta genom 

glödtråden. (NE, 2016) Glödlampan kommer att försvinna i takt med att LED och andra 

moderna ljusalternativ utvecklas och på grund av Ekodesigndirektivets krav som sätter krav 

på en låg energiförbrukningen hos en produkt. Direktivet ger även myndigheter befogenheter 

att förbjuda energikrävande produkter på EU-marknaden. (Whitlock, 2016) (Franzell, 2013). 

Detta har inneburit att allt fler lågenergilampor kommer ut i marknaden i form av LED- eller 

halogenlampor. (Franzell, 2013) 

 

Lysrör 

Lysrör finns i flera olika varianter men de allra vanligaste är T5- och T8-lysrör. T5-lysrör har 

diametern 16 mm som går att utföra med maximalt ljusutbyte med tekniken HE (High 

Efficiency) eller med HO-teknik (High Output) där ett maximalt ljusflöde sker. T8-lysröret 

har diametern 26 mm och är en traditionell ljuskälla och man ser helst till i nya installationer 

att ersätta denna typ av ljuskälla till antingen T5 eller LED. (Fagerhult Belysning Sverige AB, 

2014).  

Lysrörslampor innehåller kvicksilver som är ett skadligt grundämne för människan och 

miljön. För att undvika kvicksilvrets påverkan på miljön skall kvicksilvret sorteras som 

miljöfarligt avfall. (Karlskoga kommun, 2016). 

T5-lysröret är både energieffektivt och har lång livslängd samt är en ekonomiskt bra ljuskälla 

som används främst för belysning i industrilokaler. (Fagerhult Belysning Sverige AB, 2014). 

Livslängden hos ett T5-lysrör är ungefär 15 000 h men kan även komma upp till 21 000 h och 

40 % av energin avges i form av ljusstrålning. (Forsling, 2008). (Energihandbok, u.a.b) 

Oftast kan man se att lysrör är den allra vanligaste typen av belysning på arbetsplatser där 

T8-lysrör är det vanligaste lysröret i gamla anläggningar. T8 har en diameter på 26 mm och 

utmärks av ett högt ljusutbyte med bra färgåtergivning som även går att ljusreglera. T8-lysrör 

har en livslängd på 12 000 h, T8-lysrör med HF-don har en livslängd på 17 000 h. Genom att 

byta från T8 till T5 kan man spara ungefär 25 % av elkostnaderna för belysningen. (Franzell, 

2013)  

 

LED 

LED är numera den ledande ljuskällan inom belysning. (Ledhuset, u.a. 2016) 

Lysdioden är ett uppbyggd kring ett halvledarmaterial som emmitterar ljus när den drivs av en 

elektrisk likström. Lysdiodens halvledarmaterial består av två olika områden, ett område som 
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har överskott på elektroner och det andra området som har underskott av elektroner. Det är 

elektronernas strävan att uppnå laddningsbalans mellan de båda områdena som gör att ljus 

uppstår. (Ledhuset, u.a.) 

LED-tekniken har genomgått en stor utveckling de senaste på grund av tekniska 

landvinningar och LED-teknikens fördelar gentemot de traditionella belysningslösningarna. 

LED som ljuskälla har bland annat en bättre energieffektivitet samt en längre livslängd. 

(Ledhuset, u.a.) 

 

Figur 3 – LED (lysdiod) 

OLED 

OLED är framtidens ljuskälla och kommer med sannolikhet få sitt genombrott inom 

belysningsområdet. (Ljuskultur, 2011) 

Tekniken fungerar i princip på samma sätt som LED men den skapar ytor som avger ljus när 

ström skickas via olika lager av halvledarmaterial. Dagens OLED är uppbyggd av glas med 

en tjocklek på cirka 2 mm och än så länge finns det inget annat lämpligt material. (Ljuskultur, 

2011). 

OLED-belysningen har sitt användningsområde på bland annat displayer som vi har på våra 

mobiltelefoner och hushållsapparater. OLED har en effektivitet på cirka 25 lm/W och en 

ytluminans på ungefär 1000 cd/m
2
. Efter cirka 2:a år med en utvecklad teknik bedöms 

ljusutbytet hos OLED-belysningen att ligga på 140 lm/W. OLED:en har en livslängd på 

15000 timmar vilket är samma som ett lysrör. De har en bra ljuskvalitet, avger lite värme och 

är väldigt tunna som går att se på Figur 4. Med dagens teknik byggs OLED på en begränsad 

yta som är mindre än 50 cm
2
 men man räknar inom en snar framtid kunna bygga dessa lika 

stora som genomskinliga fönster. Panelerna kommer kunna användas under dagen som 

genomskinliga fönster för att sedan på kvällen börja lysa. OLED finns även som speglar då de 

är släckta och när en spänning ansluts så börjar de lysa. (Ljuskultur, 2011). 

 

Figur 4: Illustration över en tunn OLED-skärm 
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3.3 Allmän belysning 

En bra belysning i skolmiljön beror på flera faktorer. För att få en bra ljusfördelning med en 

god jämnhet är valet av armaturer och dess placering det viktigaste för att skapa ett bländfritt 

ljus och en bra belysningsnivå. (Ecolux AB, 2008). 

 Belysning i klassrum 3.3.1

Inlärningen hos vissa barn är för mesta dels visuell. Det betyder att elevernas arbetsprestation 

förändras under dagen. Det gäller allt från att lyssna på läraren till att koncentrera sig på ett 

prov. (Glamox Luxo Lighting AB, u.a.) 

Genom åren har forskarna kommit fram till att den bästa miljön för eleverna att studera i är ett 

klassrum där det naturliga dagsljuset är i majoritet och där man kan reglera armaturer efter 

behov. De reglerbara armaturerna som justerar ljusstyrkan har en positiv effekt på studenters 

koncentrations- och prestationsförmåga samt bidrar till en minskad hyperaktivitet i 

klassrummet. (Glamox Luxo Lighting AB, u.a.) 

Tabell 1 – Belysningskrav i EN 12464-1, för beräkningsområdet skola 

Utrymme Lux-

nivå 

(Em) 

Bländtal 

(UGRL)  

Jämnhet   

(U0) 

Färgåtergivning 

(Ra) 

Särskilda 

krav 

Klassrum, 

handledarrum 

300 19 0.60 80 Ljusreglering 

Klassrum för 

kvällsundervisning  

500 19 0.60 80 Ljusreglering 

 

Tabell 1 visar rekommenderade belysningsnivåer för ett klassrum med syftet för att underlätta 

projekteringen utifrån Svensk Standard SS-EN 12464-1. Nivåerna på belysningen ska vara 

tillfredsställande för både elever och lärare. Detta medför att kraven är höga för att uppnå en 

jämn ljusfördelning på 0.6 och en belysningsstyrka på 500 lux i klassrummet. (Glamox Luxo 

Lighting AB, u.a.) 

 Bländfritt ljus 3.3.2

Ordet bländning betyder att man utsätts för en ljusretning när ögonen uppfattar en starkare 

lysande yta än vad ögonen är inställda för. Man kan säga att det inträffar när blicken träffar 

ljuskällan i en nedåtriktad armatur. Oftast vill man använda en indirekt belysning för att 

undvika bländning men samtidigt kunna få ett inslag av direkt ljus och skuggbildning för att 

ge bra kontraster. (Ecolux AB, 2008). Direkt ljus är ett ljus som faller direkt från armaturen 

mot exempelvis ett papper och det är oftast då som blänk uppstår på ett handskrivet papper. 

(Ecolux AB, 2008). 

Indirekt ljus är ett uppåtriktat ljus med taket som reflektor, där stora delen av ljuset har flera 

olika riktningar. Det innebär att det inte uppstår reflektioner på datorskärmar eller blänk på 

papper. Indirekt belysning har blivit den mest effektiva och dominerande lösningen. Den 

förbättrar kontrasterna, minskar bländningen och ger känslan av ett behagligt ljus och 

atmosfär. (Ecolux AB, 2008).  
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 Ljusriktning och skuggbild 3.3.3

Oftast skapar direkt ljus problem på så sätt att ljusriktningen påverkar på kontraster. När 

direkt ljus lyser på ett papper framifrån uppstår en så kallat blänk i till exempel en 

handskriven text. Detta medför att kontrasten mellan papperet och texten minskas och det blir 

svårare att läsa. (Ecolux AB, 2008). 

Med hjälp av indirekt ljus gör belysningen och dess riktningar från olika ljuskällor, ljus och 

skuggor mjuka. Därför kan det vara viktigt att justera in hur infallet av ljuset faller över 

arbetsområdet, då skuggbildningen kan bli allt för hård då detta kan påverkan 

prestationsnivån negativt. (Franzell, 2013) 

 Infälld lösning 3.3.4

Figur 5 visar en bild över en infälld lösning, där armaturerna är infällda och som är en 

flexibel lösning som inte kräver mycket underhåll. Infällda armaturer är oftast det enda 

alternativet för låga takhöjder och som ger en diskret lösning. Väljs en armatur med en 

bredare ljusbild och placeras längre ut mot väggarna kommer väggarna få ett vitare ljus, vilket 

kommer att bidra till en ljusare upplevelse. Som en följd av en infälld belysning kommer den 

inte bara att ge en bra skuggbildning, utan den kommer även att underlätta 

avståndsbedömningen. I den här lösningen är det även viktigt att kunna komplettera en 

tavelbelysning som är avbländande. (Ecolux AB, 2015) (Fagerhults Belysning Sverige AB, 

2014c) 

 

Figur 5 - Infälld lösning 
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 Pendlad lösning 3.3.5

Figur 6 visar däremot hur en pendlad lösning kan se ut. Den pendlande lösningen är vanligt 

förekommande på marknaden och som är ett bra val för ett klassrum. Detta ger klassrummet 

en jämn kombination av direkt ljus mot arbetsplatsen och mot väggar och tak med det 

indirekta ljuset. De pendlande armaturerna fördelar även ljuset effektivt utan att behöva 

blända lärare eller elever. (Fagerhults Belysning Sverige AB, 2014c) 

För att få en bra ljusnivå i rummet rekommenderas flera rader med armaturer. Förutom att få 

bra ljusnivåer från armaturer kan man även säkerställa med hjälp av dagsljussensorer att 

eleverna får en anpassad ljusstyrka samtidigt som energianvändningen minskas. (Fagerhults 

Belysning Sverige AB, 2014c) 

 

Figur 6 - Pendlad lösning  

3.4 Olika styrsystem för belysning 

Manuell ljusreglering kan vara att släcka eller tända armaturerna manuellt eller att ljusreglera 

den arbetsplats utan bli påverkad av omgivningens rörelse eller tidsinställningar. (Franzell, 

2013) 

Närvarostyrning innebär att belysningen tänds automatiskt när någon kommer in i rummet 

med hjälp av en eller flera sensorer. Belysningen släcks även automatiskt efter den sista 

rörelsen. (Belysningsbranschen, 2012b) 

Vid frånvarostyrning tänds belysningen manuellt, dock släcks den automatiskt efter en 

inställd tid och efter den senaste registrerade rörelsen. Det här sker även med hjälp av 

sensorer. (Belysningsbranschen, 2012b) 

Dagsljusstyrning betyder att ljusstyrkan i rummet är densamma oavsett vilken ljuskälla det är. 

När dagsljuset ökar regleras det automatiskt genom att belysningsarmaturernas ljus minskar 

så att den önskade ljusnivån hålls konstant. På motsvarande sätt ökar belysningen från 

armaturerna när dagsljuset minskar. Detta sker med hjälp av en sensor som är placerad i 

rummet. (Belysningsbranschen, 2012b) 

Dagsljusstyrning i kombination med närvaro- och frånvarostyrning innebär en kombination 

av dagsljusstyrning med närvaro- eller frånvarostyrning och som kan öka energibesparingen 

ytterligare. Detta system kan användas både i lokaler och i skolsalar. (Belysningsbranschen, 

2012b) 
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3.5 Belysningsberäkningar 

I detta avsnitt behandlas hur man går till väga för att beräkna belysningsberäkningar. I de 

flesta fall finns det givna förutsättningar som ska vara uppfyllda så som exempelvis 

bibehållningsfaktor och obehagsbändning där de utnyttjas i DIALux-programmet. 

 Bibehållningsfaktor 3.5.1

Alla ljuskällor har ett visst ljusflöde som minskar med tiden. Bibehållningsfaktorn ser till att 

beakta ljusminskningen hos en installation och försäkrar att installationen uppfyller 

driftvärdets krav. (Fagerhults Belysning Sverige AB, 2014a). 

Bibehållningsfaktor bestäms genom produkten av ljusnedgång, lampbortfall, 

armaturnedsmutsning, rumsnedsmutsning och kan beräknas enligt följande. 

(Belysningsbranschen, 2015). 

 𝑀𝐹 = 𝐿𝐿𝑀𝐹 × 𝐿𝑆𝐹 × 𝐿𝑀𝐹 × 𝑅𝑆𝑀𝐹  (1) 

Där 

MF = Bibehållningsfaktor 

LLMF = Ljusnedgång 

LSF = Lampbortfall 

LMF = Armaturnedsmutsning 

RSMF = Rumsnedsmutsning 

Normalt räknar programvaran DIALux med ett fast värde på bibehållningsfaktor (MF) som 

också står för underhållsfaktor, oftast 0,8 för lysrör. För att kunna följa dessa 

beräkningsprocesser finner man guider baserade på tillämplig CIE-standard och SS-EN 12464 

som även kan följas i följande kapitel. (Belysningsbranschen, 2015).  

Figur 7 som finns på nästkommande sida, består av olika tabeller och nyttas för beräkning av 

bibehållningsfaktorn (MF). 

Exempel beräkning: 

Infällda LED armaturer i ett klassrum, där armaturen har en livslängd på L90 (50 000h) = 

50 000 drifttimmar. Väljer man en direkt öppen armaturtyp i ren omgivning och med ett 

rengöringsintervall och en nedsmutsning av armaturen vart 3:e år får man en 

behållningsfaktor MF på: 

𝑀𝐹 = 𝐿𝐿𝑀𝐹 × 𝐿𝑆𝐹 × 𝐿𝑀𝐹 × 𝑅𝑆𝑀𝐹 = 0,90 × 1 × 0,94 × 0,97 = 0,82 



12 

 

Figur 7 - Dimensionering av bibehållningsfaktor för LED. 
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 Obehagsbländning  3.5.2

Det finns för närvarande inte någon standardiserad metod för obehagsbländning från fönster, 

utan bara direkt från ljusarmaturerna. Den värdering av obehagsbländning som tas fram är 

ifrån UGR-metoden som kan beskrivas enligt följande formel. (Swedish Standards Institute, 

2011) 

𝑈𝐺𝑅 = 8𝑙𝑜𝑔10(
0,25

𝐿𝐵
∑

𝐿2𝜔

𝑝2
)   (2) 

Där 

𝐿𝐵 = 𝐵𝑎𝑘𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑠𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑖 𝑐𝑑 ∙ 𝑚−2 

𝐿 = 𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑦𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑛𝑎 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖 𝑐𝑑 ∙ 𝑚−2 

𝜔 = 𝑅𝑦𝑚𝑑𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑦𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑙𝑗𝑢𝑠𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 

𝑝 = 𝐺𝑢𝑡ℎ𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑙𝑗𝑢𝑠𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙  
𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 ö𝑔𝑎𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

 Belysningsstyrkans mätpunktsindelning 3.5.3

Beträffande mätpunktsindelningen ska det ske så att de mätpunkter där belysningsstyrkan är 

riktad beräknas inom arbetsområdet. Det är rekommenderat att mätpunktsindelningen är 

kvadratiska det vill säga ett förhållande mellan längden och bredden som bör vara mellan 0,5 

och 2 m. För att beräkna det maximala avståndet mellan mätpunkterna i anläggningar kan en 

beräkning göras enligt formel 3. (Swedish Standards Institute, 2011) 

𝑝 = 0,2 × 5𝑙𝑜𝑔
10(𝑑)    (3) 

Där 

𝑝 ≤ 10 𝑚 

𝑑 = 𝐷𝑒𝑛 𝑙ä𝑛𝑔𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘𝑎𝑛 𝑖 𝑑𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 (𝑚) 

𝑝 = 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑚ä𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑚) 
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3.6 Belysningens energianvändning 

Den stora utmaningen är att på ett så nyttigt sätt som möjligt kunna utnyttja energin och 

användningen av jordens begränsade resurser. Förväntningarna kring en bättre 

levnadsstandard blir allt högre och ger en spegelbild av vårt arbete med att planera 

belysningen. Ett av de områden där belysningen förbrukar mest energi är huvudsakligen i 

byggnader. Energimyndigheten visar även en studie där cirka hälften av all belysning i 

kontor, skolor och sjukhus är gamla och energislukande. Med detta menas att det går att göra 

besparingar genom att modernisera och energieffektivisera anläggningar. Dagens 

belysningssystem vad gäller energianvändning är räknat med en besparing upp till 80 procent 

jämfört med de gamla systemen som har flera års förbrukning. (Franzell, 2013). 

Något som fokuseras på är den verkliga energianvändningen över en viss tid mätt i 

kilowattimmar per kvadratmeter och år. (Franzell, 2013). 

 Energiberäkning av belysning 3.6.1

Vid beräkning av energianvändningen för belysning över en bestämd tid mätt i kilowattimmar 

per kvadratmeter och år (kWh/år). Formeln kan definieras enligt nedanstående. 

𝑊 = 𝑛 × 𝑃 × ℎ × 𝑘     (4) 

Där  

𝑛 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟 

𝑃 = 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 

𝑘 = 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑  

ℎ = 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑜𝑟 

Förutom riktlinjer och referensvärden för denna beräkning anges även ett index för 

belysningens energianvändning och enligt standarden SS EN 15193. För vidare förklaring av 

reduktionsfaktor så är det ett mått på hur mycket en energianvändning kan minskas med 

manuell styrning, frånvaro-/närvarostyrning och dagsljusstyrning. (Franzell, 2013) 

 

Figur 8 - Visar schablonvärden för skola 
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Figur 8 visar reduktionsfaktorer specifikt för skola där klassrum är huvudområdet samt vad 

ett jämförelsetal för energianvändningen med olika styrsystem inkluderade. 

3.7 Livscykelanalys, LCC 

I en belysningsanläggning har varje produkt en så kallad livscykelkostnad som består av 

kostnaden genom hela livslängden för material, underhåll, energianvändning och skrotning. 

Vid planering kan det löna sig att jämföra olika produkter för belysningslösningarna. 

(Franzell, 2013) 

För att beräkna besparingen på en anläggning går det att göra genom en livscykelkostnad, 

LCC (Life Cycle Cost), där livscykelkostnaden visar den verkliga kostnaden som belysningen 

kommer att kosta under sin livslängd. (Franzell, 2013) 

 LCC-kalkyl  3.7.1

När ett inköp av en ny produkt sker är det oftast till fördel att grunda sig på produktens 

livscykelkostnad. Man kan därmed säga att livscykelkostnaden är den totala kostnaden för en 

utrustning under dess livslängd samt att driftkostnaderna är inkluderade. (Energibandbok, 

u.a.) 

För att få en bild över lönsamheten bör en beräkning över hela belysningsanläggningens 

livslängd göras, med en LCC-kalkyl som kan se ut så här. (Energihandbok, u.a.a) 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = [1 − (1 + 0,01 ∙ 𝑟𝑘)−𝑛] ÷ (0,01 ∙ 𝑟𝑘) 

𝑟𝑘 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 

𝑛 = 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑, å𝑟 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∙ 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∙ 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 

Livscykelkostnaden ser till att gynna företagen i följd av att spara på ny belysning och även 

pengar på minskad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning, ökad trivsel samt arbetsförmåga. 

(Franzell, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energihandbok.se/formler-och-berakningar/livscykelkostnad
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3.8 Miljöpåverkan 

För att göra en livscykelanalys skall en bedömning utifrån de olika produkterna i en 

belysningsanläggning göras, det vill säga hur mycket produkterna påverkar miljön från dess 

produktion till att den ska återlämnas för skrotning. (Franzell, 2013) 

I belysningssammanhanget vet man att energianvändningen under drift står för hela 90 

procent av miljöbelastningen. Vilket gör att en effektiviserad energianvändning av belysning 

är den stora möjligheten att skapa en mindre miljöbelastning. (Franzell, 2013) 

I stort sett kan man med LED belysning skapa energieffektiva belysningslösningar och 

minska energianvändningen. En miljöfördel med LED är att de inte innehåller något 

kvicksilver till skillnad från lampor. (Ljuskultur, 2011) 

När det gäller LED och LED-armaturer så omfattas dessa av producentansvar för elskrot med 

krav på att de ska återlämnas för att uppnå en miljöriktig återvinning. En lag från år 2001 

kräver att all sorts belysning ska tas omhand av producenterna ett så kallat producentansvar. 

Lagen säger även att det är förbjudet att förbränna eller deponera produkter beståendes av 

metaller eller annat värdefullt material och energi. (Ljuskultur, 2011) 
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4. Metod 

Metoden för utförandet av projektet har använts för att åstadkomma ett önskat resultat av 

belysningsprojektering. En av de viktigaste parametrarna under projekttiden har varit en 

löpande kontakt med handledaren och andra medarbetare på IKKAB. Nedanstående beskrivs 

de metoder som använts under projektets gång. 

4.1 Förstudie av klassrum 

I förstudien har det gått ut på att analysera samt inhämta information över projektområdet för 

att sedan skapa en bild över dess omfattning. För att genomgå en förstudie för sådana projekt 

för IKKAB krävs en planeringsguide för belysningsanläggningar som bör följas enligt bilaga 

1, där en bedömning sker allt från val belysning till investeringskostnad. Bilaga 1 förklarar 

inte bara en planering av belysning utan att även ha en kontinuerlig kontakt med beställaren 

för att kontrollera uppsatta mål och krav. 

Genom att studera Ljuskulturs riktlinjer och referenser samt Svensk Standard för att bekanta 

sig med de olika krav som ställs över projektet, bildar man sig en uppfattning över hur 

projektet skall utföras. De riktlinjerna ställer därefter krav på dimensionering, vid val av 

armatur, placering mm. 

Utifrån Svensk Standards krav och rekommendationer för ett klassrum kommer armaturer att 

väljas ut utifrån förutsatta egenskaper. För att kunna välja lämpliga armaturer sker en 

filtrering för skola som användningsområde, från Fagerhult belysningsleverantörens hemsida. 

Armaturernas egenskaper kommer att ta ställning till belysningsstyrkan, luminansen, 

ljusflödet, ljusfördelningen, dess effekt samt livslängden. De armaturer som inte anses vara 

lämpade och inte uppfyller kraven kommer att bytas ut mot andra och nya beräkningar 

kommer att fås fram.  

Klassrummet kommer att dimensioneras utefter förutsatta egenskaper som är givna i 

förstudien samt krav från Svensk Standard. Klassrummets belysning kommer att 

dimensioneras med en ljusberäkning från dataprogrammet Dialux för att sedan ge förslag på 

lösningar. 

Utefter de olika lösningarna kommer valda armaturer att presenteras med olika lösningar med 

två infällda lösningar och två pendlade lösningar. Då både infälld och pendlad lösning finns i 

konventionella T8-lösningar kommer bägge att jämföras med de nya LED-lösningarna.  
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4.2 Svensk Standard  

 SS-EN 12464-1:2011 4.2.1

Denna Europastandard gäller som svensk standard med versionen av SS EN 12464-1:2011, 

som fastställdes 2011 av SIS. SIS som står för Swedish Standards Institute, är en ideell 

förening som jobbar med internationella standarder. Dessa standarder är kunskaper som är 

väldokumenterade och framställda av aktörer inom näringsliv och industrier. (Swedish 

Standards Institute, 2011) 

Europastandarden finns även i tre olika språk bland annat engelska, franska och tyska. 

(Swedish Standards Institute, 2011) 

Standarden SS EN-12464-1 omfattar regler för ljus och belysning av arbetsplatser inomhus. 

Reglerna inkluderar bland annat belysningskraven för arbetsplatser inomhus samt att behov 

av synkomfort och synprestation för människor uppfylls. (Swedish Standards Institute, 2011) 

Europastandarden ger rekommendationer med bland annat ljusguider med bra tillämpning av 

belysning. Standarden ser även till att detaljredovisa kraven över arbetsplatser inomhus med 

hänsyn till belysningens kvantitet och kvalitet. (Swedish Standards Institute, 2011) 

Denna standard redovisar dock inte särskilda lösningar eller på något sätt begränsar 

belysningsplanerarens frihet att använda nya tekniker eller utrustning. (Swedish Standards 

Institute, 2011) 

Den här standarden har använts som grund till de manuella samt mekaniska ljusberäkningar 

som kommer att utföras i projektet. Genomgången av beräkningarna för detta finns redovisat i 

kapitel 2.6 – Belysningsberäkningar tillsammans med energiberäkningar som finns redovisat i 

kapitel 2.7.  

 SS-EN 15193:2007/AC:2010 4.2.2

Denna standard beskriver en beräkningsmetod avseende energiförbrukning för belysning 

inomhus. Belysningens energieffektivitet i byggnadens beskrivs vanligtvis med indexet LENI 

(Lighting Energy Numeric Indicator). Den beskriver förutom detta att den används för 

belysningens aktuella belysningseffekt och årlig användning, med hänsyn taget till 

byggnadstyp och styrning. (Swedish Standards Institute, 2010) 

Den här standarden kommer att finnas till grund för energiförbrukningen och 

energiberäkningar som presenteras i kapitel 3.6 och för resultats del som presenteras i kapitel 

5.4. 

4.3 AutoCAD 

I AutoCAD kan man skapa olika ritningar och design i både 2D och 3D. AutoCAD är ett 

motsvarande CAD-program som utvecklades från ett program med namnet Interact och som 

vidareutvecklas och säljs av Autodesk. (Wikipedia, 2016a) 

4.4 DIALux 

DIALux är ett heltäckande ljusberäkningsproram som används till största delen för 

dimensionering av belysningsanläggning. Som belysningsplanerare följs en planeringsguide 

för att kunna planera, bygga och säkerställa projekt för att samtidigt kunna följa och nå upp 

standarderna och de ställda kraven. 
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DIALux har tillgång till olika verktyg för inmatning av rummets storlek, val av armatur, dess 

placering med ett visst avstånd, underhållsfaktor mm. Som sedan presenterar resultatet i form 

av en sammanfattning med uppnådda värden samt i en 3D-vy av rummet. 

 

Figur 9 - DIALux program visar en inknappning av rummets storlek. 

För att välja armaturer i erbjuder programmet kataloger från olika leverantörer.  Figur 10 

visar på hur det kan se ut. 

 

Figur 10 - Fagerhults armaturkatalog i DIALux. 

4.5 Kostnadskalkyl över material 

En kostnadskalkyl över armaturer som valts med tillhörande styrsystem tas fram med hjälp av 

Fagerhults prislista för 2016. Resultatet från detta kommer sedan att presenteras tillsammans 

med valda armaturer och tillbehör i en Excel-mall. 

4.6 Beräkning av energiförbrukning 

Energiförbrukningen kommer att basera sig på armaturerna för varje lösning i ett klassrum 

och är gjord med formel 1. Energiberäkningen kommer också att baseras på antalet armaturer, 

armaturernas effekt och drifttiden under ett år. 
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4.7 Investeringskalkyl 

Investeringskalkylen kommer att beräkna återbetalningstiden vid investeringen av LED-

belysning jämförelsevis med den konventionella ljuskällan, T8-lysrör. Kalkylen kommer att 

beräknas fram med hjälp av en Excel-mall ifrån leverantören Glamox Luxo Lighting AB.  
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5. Resultat 

Under detta kapitel kommer olika resultat att presenteras i olika kapitel, bland annat 

materialets kostnader samt en mindre investeringskalkyl av armaturerna.  

5.1 Förstudie  

Projektet är i Fässbergsskolan i Mölndal. I skolan finns det flera klassrum men bara ett av 

dessa skall dimensioneras och har måtten 8,7 x 6,7 m och har en rumshöjd på 2,7 m. Rummet 

består även av två större fönster och ett mindre fönster som gör att dimensioneringen kan dra 

nytta av dagsljusinsläppet.  

En genomgång av belysningsbranschens standarder och krav görs för att säkerställa att 

klassrummet får en bra ljusfördelning utan bländning för både elever och lärare.  

Utifrån IKKABs erfarenheter kring liknande projekt besöker man först skolan för att göra en 

värdering kring klassrummets förutsättningar och undersöka om det finns befintliga armaturer 

som skall ersättas med nya.  

5.2 Dimensionering 

Innan en dimensionering utförs görs en inblick över klassrummet. Vid dimensionering av 

belysning i klassrummet har undertaksplattan bytts ut samt att placering av ventilationsdon 

och annan utrustning tagits hänsyn till.  

Dimensionering av belysning görs med hjälp av dataprogrammet DIALux där det väljs 

placering och valet av armaturer i rummet. Undertaket har fått redigerats och armaturerna har 

fått placeras med ett bestämt avstånd mellan varandra. Vid dimensionering räknar man med 

ett indrag på 0.5 m ifrån väggen samt en uppnåbar lux-nivå på 500 lux. 

Resultatet av dimensioneringen har delats in i två olika kategorier som består av en infälld- 

och en pendlad lösning för att sedan se vilket förslag som passar bäst till kunden. Både infälld 

och pendlad lösning kommer att bestå av en T5-lösning och en i LED-lösning. Dessa kommer 

att presenteras i varsin underrubrik. För varje lösning kommer även en CAD-ritning med dess 

armaturförteckning (figur 13) att presentera över hur klassrummets dimensionering av 

belysning kommer att se ut. 

I varje underrubrik kommer det att presenteras en mindre specifikation över lösningen som 

understryks av bifogade bilagor.  
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 Alternativ infälld lösning 5.2.1

 

Tabell 2 presenterar produkter utifrån de olika kategorierna som består av befintliga T8-

armaturer, basarmaturer som innefattar T5-lysrör och en premium lösning med dess innehåll 

och bestyckning.  

Tabell 2 - Klassificering av lösningar och dess egenskaper 

 

Befintlig lösning 

 

Den befintliga lösningen är nio stycken Combilume Beta i bestyckning 2x36 W som 

monterats i tre rader, som ska enligt svensk standard och riktlinjer uppfylla kraven på 

ljussättning och som saknar ljusreglering. Den nuvarande lösningen innehåller även två 

tavelbelysningar av typen Lento 47 W i ramp. Rummet ger en god upplysning över 

klassrummet där bilaga 2 visar en ljusnivå på 556 lux samt en jämnhet på 0.611. Den totala 

effektförbrukningen uppmättes till 742 W. 

 

Lösningsförslag bas 

Baslösningen består av 12 stycken infällda Recesso T5-lysrör armaturer 3x14 W, där fyra 

stycken armaturer är utplacerade i tre rader. Armaturen har en bestyckning på 47 W som 

installerad effekt, en färgtemperatur på 3000 K samt ett ljusflöde på 3600 lm. Recesso 

armaturen har ett bländskydd av dubbelparaboliska sido- och tvärreflektorer där bländskyddet 

hänger i nedfällt läge vilket går att se på bilaga 3. 

Tavelbelysningen valdes till två stycken Lento LED med systemeffekten på 47 W vardera, 

med montering i ramp vilken redovisas enligt bilaga 4. 

 

 

Lösning Befintlig Bas Premium 

Armatur ”tak” Befintlig T8, 

Combilume Beta, 

11691-46  

Recesso Multilume Slim 

Delta 

Bestyckning 2x36 W 3x14 W 1x35 W 

Antal 9 12 9 

Armaturtavla Lento Lento Lento 

Bestyckning 47 W 47 W 47 W 

Antal 2 2 2 

kWh/år 1410 1250 504 
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Den infällda baslösningen uppfyller alla krav på ljussättning enligt svensk standard och 

riktlinjer. Bilaga 5 redovisar en ljusberäkning över klassrummet där ljusutbytet hamnar på 

500 lux och får en jämnhet på 0,639. Enligt beräkningen är den totala effekten på 658 W. För 

att kunna få en övergripande bild över klassrummets belysningsdimensionering och dess 

placering går detta att se enligt bilaga 6 som visar en CAD-ritning över klassrummet med en 

armaturförteckning enligt figur 13. 

Hela rummet kommer att styras med hjälp av en manuell strömbrytare vid klassrummets dörr. 

Tavelbelysningen kommer också att styras manuellt med hjälp av en separat strömbrytare vid 

tavlan. 

 

Lösningsförslag premium 

I denna lösning valdes en infälld armatur i LED, Multilume Slim Delta som går att se i bilaga 

7. Multilume Slim Delta är en infälld armatur med ett mikroprismatiskt bländskydd i akryl 

som går att ljusreglera. Resultatet visar infällda armaturens specifikation med en effekt på 35 

W, färgtemperatur på 3000 K med ett ljusflöde på 4212 lm.  

Tavelbelysningen för klassrummet valdes till två stycken Lento LED med en systemeffekt på 

47 W som kommer att monteras i ramp. 

Den infällda lösningens ljusberäkningsdimensionering går att se på bilaga 8. Bilagan visar 

armaturernas placering där hänsyn tagits till de ställda kraven utefter svensk standard och 

riktlinjer. Lux-nivån uppmättes till 607 lux med en jämnhet på 0,653. Den totala effekten är 

409 W beståendes av nio armaturer placerade i tre rader. Där inkluderas två tavelbelysningar 

som är placerade med ett bestämt avstånd ifrån tavlan. Dimensioneringen över klassrummet 

går att se enligt bilaga 9, där både en ljusberäkningsmall och en CAD-ritning presenteras. 

För att uppnå en god energieffektivitet i klassrummet har styrsystemet DALI som visas enligt 

bilaga 10, där närvarostyrning i kombination med dagsljusstyrning valts att installera i 

klassrummet.  

När belysningen är ny och klassrummet är rent presterar ljuskällorna mer än 500 lux. Detta 

medför en riktlinje där styrningen blir inställd så belysningen inte understiger 500 lux även 

när det inte förekommer något dagsljus. Dock förekommer ljuset av inre raden från höger 

vägg med armaturerna med tavelbelysningen över 30 % från fönstersidan, vilket inte syns i 

Figur 12.  

I mitten av taket finns ett styrsystem som är installerat för både närvaro- och dagsljusstyrning. 

Denna sensor skall känna av om någon befinner sig i klassrummet. Är belysningen på i 

rummet och den blir tom så släcks den efter exempelvis 20 minuter. Det medför att 

belysningen aldrig är tänd efter skoldagen eller under håltimmar. 

Närvarosensorn är inte dimensionerad för att tända automatiskt utan måste ske med hjälp av 

manuell strömbrytare vid klassrummets dörr. Det innebär att om rummet har tillräckligt med 

dagsljus så kommer inte belysningen att tändas utan det är först när det börjar mörkna som 

man måste tända manuellt. 

Tavelbelysningen däremot är tänkt att den skall tändas och släckas manuellt med hjälp av en 

separat strömbrytare bredvid tavlan. Den kommer däremot vara påverkad av sensorn i rummet 

så att den ska kunna regleras eventuellt släckas automatiskt med de övriga armaturerna. 
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Figur 11 visar klassrummets utformning av armaturer och deras placering. 

 
Figur 11 - Lösningsförslag för infälld armatur med Multilume Slim Delta 

 Alternativ pendlad lösning 5.2.2

 

Tabell 3 presenterar produkter utifrån de olika kategorierna som består av befintliga T8-

armaturer, basarmaturer som innefattar T5-lysrör och en premium lösning med dess innehåll 

och bestyckning.  

Tabellen visar projektets pendlade lösningar och den befintliga lösning som projektet har fått 

utgå ifrån. 

 Tabell 3 - Klassificering av lösningar och dess egenskaper 

 

 

 

 

 

 

Lösning Befintlig Bas Premium 

Armatur ”tak” Befintlig T8, 

Combilume Beta, 

11691  

DTI type 2 Beta T16 DTI LED type 2 

Beta Opti 

Bestyckning 2x36 W 2x28 W 1x36 W 

Antal 9 9 9 

Armaturtavla Lento Lento Lento 

Bestyckning 47 W 47 W 47 W 

Antal 2 2 2 

kWh/år 1718 1205 514 
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Befintlig lösning 

Den befintliga lösningen består av T8-lysrör Combilume Beta pendlade armaturer 2x36 W 

med systemeffekt på 90 W. De nio pendlade armaturerna är placerade i tre rader med ett 

angivet avstånd emellan. Befintliga lösningens ljusberäkning som visas på bilaga 11 har en 

systemeffekt 904 W, en jämnhet på 0,602 samt en hög ljusnivå på 692 lux. 

Lösningsförslag bas 

I denna lösning har armaturen DTI type 2 Beta i T5-lysrör valts med bestyckningen 2x28 W 

som har en motsvarande systemeffekt på 60 W och som visas enligt bilaga 12. Lösningen 

består av nio stycken armaturer placerade i tre rader. Armaturernas färgtemperatur är vald 

som de tidigare lösningarna och ett ljusflöde på 5200 lm. Armaturen har som Recesso 

armaturen ett bländskydd av dubbelparaboliska sido- och tvärreflektorer där armaturen hänger 

nedfällt och ger en reflektion av nedfällt ljus. 

Den pendlade baslösningen uppfyller alla krav på ljussättning, enligt svensk standard och 

riktlinjer. Bilaga 13 redovisar en ljusberäkning över klassrummet där belysningsstyrkan 

hamnar på 621 lux och får en jämnhet på 0.615. Enligt beräkningen är den totala effekten   

658 W. För att kunna få en övergripande bild över klassrummets belysningsdimensionering 

går detta att se enligt bilaga 14. 

Lösningsförslag premium 

Lösningsförslaget har den pendlade armaturen DTI LED type 2 Beta Opti valts som 

takbelysning med en systemeffekt på 36 W (se enligt bilaga 15). Bilagan visar även ett 

ljusflöde för denna armatur på 4800 lm med ett ljusutbyte på 134 lm/W. 

 

Premium lösningen visar enligt bilaga 16 en belysningsstyrka på 561 lux och en jämnhet på 

0.661 samt en total effekt på 418 W. För att få en motsvarande bild över klassrummet i CAD-

ritning går detta att följa enligt bilaga 17. 

När det gäller dimensionering av styrsystem kommer det att ske på samma sätt som hos den 

infällda lösningen i LED, det vill säga premium lösningen. Figur 12 visar en bild över pendlad 

lösning i ett klassrum. 

 

 

Figur 12 -Lösningsförslag med pendlad armatur DTI LED Type 2 Beta Opti 
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Figur 13 - Armaturförteckning 

5.3 Fagerhults kostnadskalkyl över material 

Kostnadskalkylen över lösningarnas ingående produkter presenteras i bilaga 18, där både en 

kort specifikation över varje produkt, priskostnad och en totalkostnad presenteras. Alla 

lösningar har både tavel- och takbelysning. Kostnadskalkylen har beräknats fram med hjälp 

av Excell dar Fagerhults prislista har använts. 

Alternativ infälld lösning i LED belysning uppgick till en totalkostnad på drygt 35 000kr. 

Medans den konventionella lösningen för T5-lysrör uppkom till 38 700kr där lysrör ingick 

som extra materiel. 

För den pendlad lösning i LED belysning blev en totalkostnad på 42 100kr och för 

konventionell lösningen blev kostanden 34 600kr och även här ingår lysrör som extra 

tillbehör för den konventionella lösningen.  
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5.4 Energiberäkningar 

Beräkning av energiförbrukningen för varje lösning sker med hjälp av Formel (4), där data för 

de specifika armaturerna givits och används. Varje lösning är försedd antingen med en 

manuell eller en närvarostyrning. För att beräkna energiförbrukningen har olika faktorer 

använts som riktlinjer och referensvärden som man kan se i Figur 8.  

Tabell 4 visar olika belysningsarmaturer med olika lösningsförslag och dess 

energiförbrukning per år över klassrummet i manuell styrning. Tabellen visar att den högsta 

energiförbrukningen över klassrummet är i T8-lysrör i en pendlad lösning med en förbrukning 

på 1718 kWh/år. Den minst förbrukade lösningen enligt tabellen visar en LED belysning i en 

infälld lösning med en energiförbrukning på 777 kWh/år. Alla lösningar är utförda i en 

manuell styrning. 

Tabell 4 - Energiförbrukning över klassrummet med olika lösningar 
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Tabell 5 visar en tabell över klassrummets energiförbrukning med LED belysning och med 

olika styrsystem. Den högsta energiförbrukningen med LED belysning visar 794 kWh/år som 

är i en pendlad lösning med en manuell styrning medan den lägsta energiförbrukningen visar 

503 kWh/år i en infälld lösning med en närvaro- i kombination med dagsljusstyrning. 

Tabell 5 - Energiförbrukning över klassrummet i LED-belysning och olika styrsystem 

 

5.5 Investeringskalkyl 

I bilaga 19 visas den grova investeringskalkylen för den infällda lösningen där det är räknat 

att ett va skall kunna ske mellan infälld konventionell belysning (T5-lysrör) mot infälld 

belysningen i LED samt hur lång återbetalningstiden är.  

Bilagan visar att lösningen i T5-armaturer inklusive installationsarbete per armatur kommer 

att kosta strax över 38 500 kr. Däremot belysningen i LED kommer att kosta dryga 33 500 kr. 

I kalkylerna presenteras energipriset, drifttimmarna samt ljuskällans livslängd inkluderade 

med hänsyn taget till riktlinjer och priskostnader. 

Återbetalningstiden för den infällda lösningen mellan den konventionella (T8-lysrör) och 

LED belysningen beräknades till 3,4 år och en besparing kommer att göras 5 år efter 

återbetalningstiden på 11 600 kr med fortsatt besparing upp till 25 år innan en skola behöver 

renoveras på nytt.  

För den pendlade lösningen har en investeringskalkyl beräknats fram och utgått med samma 

metod som hos de infällda lösningarna. Det vill säga att T5-lysrören skall bytas ut mot LED 

belysning.  

Bilaga 20 visar en investeringskalkyl över den T5-lösningen med ett belopp på 32 400 kr och 

över den pendlade som kostar 40 600 kr. Återbetalningstiden för att kunna välja mellan T5-

lysrör till LED blev till 6,4 år med en besparing på 14 500 kr efter återbetalningstiden på 5 år. 
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6. Diskussion 

6.1 Diskussion av resultat 

När det gäller valet mellan pendlade och infällda armaturer så kunde man se stora skillnader i 

energiförbrukning mellan T5-lysrör och LED-armaturer. Resultatet visar att den bästa möjliga 

lösningen för klassrummet är att ersätta de gamla T8-lysrören med LED armaturer i en infälld 

lösning. Genom att dimensionera utifrån detta minimeras energianvändningen avsevärt samt 

att materialkostnaden och lönsamheten är de bästa jämfört med andra lösningarna.  

Materialkostnaden visar varierade priser för både LED och T5-armaturerna men enligt 

kostnaderna går det att påvisa att T5-lysrören är något billigare i styckpris. T5-lysrören är 

samtidigt något dyrare att installera och underhålla i längden än infälld och pendlade i LED 

som inte kräver några underhåll alls. 

För att se skillnaden för LED-armaturerna så är investeringskostnaderna högre hos de 

pendlade jämfört med de infällda armaturerna. Detta gör att det inte går hem hos beställaren 

samtidigt som att nackdelen med de pendlade armaturerna är att de samlar åt sig damm, vilket 

skolan ser det som en negativ aspekt. Positiva aspekten hos de pendlade armaturerna är att de 

har en bättre ljuskomfort än infällda tack vare dess direkta och indirekta ljusbelysning. 

En annan positiv aspekt kring den infällda armaturen i LED är att den har en direkt 

nedfallande ljusbelysning och är inte bara diskret utan också estetiskt tilltalande då den ger en 

mjuk kontrast av omgivningen och inredningen. 

Under projektets planering har man tittat på olika armaturers egenskaper och kostnader för att 

sedan ge sedan ge den bästa lösningen till beställaren. Den som påverkar miljön minst är LED 

armaturerna sett utifrån energiförbrukningen. LED jämfört med lysrör innehåller inte något 

kvicksilver och idag har LED ett så kallat elskrot som gör det lättare att återanvända 

ljuskällan. 
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6.2 Diskussion av metod 

Då inget besök av klassrum eller någon vidare granskning av armaturernas placering i 

klassrummet gjordes, var det svårt att bedöma om placeringen av armaturerna och dess 

belysning uppfyller kraven och standarderna. Det hade underlättat att ha gjort ett besök i ett 

klassrum med de specifika måtten för att få en så klar och bra bild över hur ljusinfallet från 

fönstren påverkar rummet. 

Arbetets stora del genomfördes i dataprogrammet Dialux. Programmets funktioner gör att 

man lätt kan välja ut klassrummets storlek samt kunna välja vilka armaturer man vill ha, 

placering, kombination av olika armaturer, placering av skolbänkar med mera. Programmet är 

till stor del väldigt modernt att arbeta i och det gör att man kan välja fritt vilket resultat man 

vill ha utefter tryckknappar. Man gör hela tiden en så kallad egenkontroll under arbetets gång 

för att försäkra sig att man inte missat något väsentligt. Nackdelen med programmet är att det 

tar tid innan man hunnit vänja sig vid alla tillgångar som programmet har att erbjuda samt att 

det kan förekomma brister vid projektering då man kan ha missat något i efterhand. 

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 

Arbetet i sin helhet är en bra uppgift som gör att man kan fördjupa sig i den helt obegränsat 

men samtidigt kunna gränsa det utefter företagets behov. Tidsgränsen över arbetet var den 

stora utmaningen då flera lösningar gjordes och jämfördes flera gånger för att samtidigt kunna 

uppnå optimala lösningar. Oftast handlar det om att uppnå en effektiv lösning för att göra det 

möjligt att investera hos kunden, men samtidigt göra det möjligt för företaget IKKAB att 

spara tid och kvalitetssäkra sina projekt. 

Vid dimensionering av lokaler finns det olika krav och standarder som skall följas. För att 

bygga optimala lösningar åt kunden gäller det att prioritera utefter deras intressen och ta 

hänsyn till dem. Det finns vissa kunder som minst prioriterar pendlade armaturer och orsaken 

är oftast på grund utav damm och som gör det svårt för städerskorna att städa.  

Något som begränsade arbetet var att armaturvalet gjordes från en enda leverantör. Detta 

gjorde det mindre möjligt att välja lämpliga tavelbelysningar då utbudet var litet till ens 

förväntan. Då tavelbelysningens systemeffekt var på 47 W gjordes en jämförelse mellan 

takarmaturernas effekt och en slutsats gjordes där tavelbelysningens systemeffekt var alldeles 

för hög och medförde dyrare driftkostnader. För att göra det mer optimalt utifrån 

driftkostnaderna av belysningen och dess energiförbrukning kan en jämförelse mellan flera 

leverantörer göras. Detta gör det även möjligt för företaget att visa för sina beställare en 

ytterligare besparing genom val av annan tavelbelysning hos en annan leverantör. 

Investeringskalkylen som är baserad på Glamoxs Excel-mall gör det svårt att ta ställning till 

klassrummet som helhet, då bara takbelysningen berördes.  

  



31 

7. Slutsatser 

Projektet har resulterat i flera bra lösningar för det specifika klassrummet. Dessa lösningar 

innebär en sänkning av att både energiförbrukning och investeringskostnad samt ger bra 

ljuskomfort för både elever och lärare. 

För att erbjuda den bästa lösningen vad gäller belysning, ekonomisk kalkyl och 

energiförbrukning så anser jag att den infällda lösningen med LED-armaturer är den optimala 

lösningen för klassrummet. Förutom att skolan kommer att vinna både på det både 

ekonomiskt och vad gäller energiförbrukning så kommer belysningen även att resultera i en 

ökad arbetsförmåga hos eleverna. 

Lösningarna kommer också att hjälpa företaget IKKAB att dels spara tid genom att använda 

de utvecklade mallar och planeringsguide av belysning inomhus. Planeringsguiden kommer 

även vara till hjälp för företaget att utveckla nya mallar. Detta för att kunna påvisa och 

övertyga sina beställare om en bra investering i längden utifrån valet av armaturerna och deras 

egenskaper och kostnader. 
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