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Förord 

Denna studie utgör resultatet av ett examensarbete på programmet Energiingenjör med 

inriktning elkraft vid Högskolan i Borås och som utfördes på företaget Caverion Sverige AB. 

 

Vi vill börja med att framföra ett stort tack till Henning Daol på Caverion som handlett och 

försett oss med information under arbetets gång samt Leif Persson på Caverion som gav oss 

möjligheten att utföra detta arbete.  

 

Vi vill också tacka Krister Dahlström och Lennart Nilsson på B&B-Tools i Alingsås och 

Ulricehamn som gav oss värdefull information och material för arbetet.  

 

Slutligen vill vi också tacka vår handledare och examinator Peter Axelberg på Högskolan i 

Borås som väglett oss och som aldrig slutar förvåna med sin ändlösa kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka de ekonomiska vinster som kan erhållas vid byte av 

belysningsarmaturer i en byggnad. Studien omfattar de energi- och ekonomiska besparingar 

som möjliggörs via ett byte från gamla T8-armaturer till LED-armaturer. Dessutom skulle 

kunskap kring armaturernas påverkan på elnätet i form av övertoner tas fram. Målet var 

därmed att ta fram en tydlig redogörande jämförelse mellan de två armaturtyperna. 

Studien ”Energieffektivisering av belysningsarmaturer” utfördes på uppdrag av Caverion 

Sverige AB men i B&B-Tools vägnar och dess lokal belägen i Ulricehamn. För att uppfylla 

syftet krävdes information om armaturtyperna och hur de fungerar och därmed också god 

kunskap kring det berörda ämnet. Armaturerna som jämförs i denna studie är en 

lysrörsarmatur med T8-lysrör som installerades för ca 25 år sedan samt en modern LED-

armatur från leverantören Waldmann med produktnamnet Taureo.  

Med hjälp av ett elkvaltitetsinstrument från företaget Metrum, som är anpassat för att utföra 

tillförlitliga kontroller av olika elkvalitetsparametrar, bestämdes armaturernas effekt. 

Dessutom uppmättes armaturernas övertonshalter som visade betydligt högre övertonshalter 

hos lysrörsarmaturen än för LED-armaturen. Eftersom övertoner kan medföra negativa 

konsekvenser på såväl enskilda komponenter som på självaste elnätet, eftersträvas så låga 

övertonshalter som möjligt.  

Genom de mätningar av effekt som gjordes under studien påvisas att ett armaturbyte skulle 

innebära en kraftig effektminskning motsvarande en tredjedel av det nuvarande effektuttaget. 

Därigenom kan större energimängd sparas, cirka 52 000 kWh/år, vilket innebär en årlig 

kostnadsbesparing på cirka 43 000 kr. Enligt de gjorda beräkningarna erhålls en 

återbetalningstid på cirka 8,5 år vilket kan bedömas som god lönsamhet i och med LED-

armaturernas långa livslängd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of this study was to examine the economic benefits that can be obtained when 

changing the lighting fixtures in a building. The study covers the energy and financial savings 

made possible through a change from the old T8 luminaires to LED luminaires. Furthermore, 

knowledge about the luminaires' impact on the grid in the form of harmonics would be 

obtained. Thus, the aim was to develop a clear narrative comparison between the two fixture 

types. 

The study "Energy efficiency of lighting fixtures" was conducted on request of Caverion 

Sweden AB, as a service for the B&B Tools and its premises located in Ulricehamn. In order 

to fulfill the purpose of the study, a statement of luminaire types and its concepts was required 

to come into possession of good knowledge of the illuminated subject. The luminaires that are 

compared in this study are fluorescent luminaires with T8 fluorescent lamps that were 

installed about 25 years ago, as well as a modern LED fixture from the supplier Waldmann 

with the product name Taureo. 

Using an instrument for power quality measurements from the company Metrum, which is 

adapted to perform reliable controls of different power qualities, the effect of the luminaires 

was determined. In addition, the luminaires’ harmonic levels that were measured resulted in 

significantly greater values for fluorescent luminaire than for the LED fixture. Since the 

harmonics entail negative consequences on the individual components as well as on the grid 

itself, a value as low as possible is desirable. 

The measurements of the effect that were made during the study demonstrated that a fixture 

change would mean a significant power reduction to about a third of the current power output. 

This allows various amounts of energy being saved, around 52 000 kWh/year, which would 

result in an annual expense saving around 43 000 kr. With these calculations, profitability is 

obtained after about 8.5 years, which can be considered as good profitability of the LED 

luminaire's long service life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordförklaring 

 

Armatur   Anordning som omfattar utrustningen för belysningen.  

Break-even  Den tidpunkt då investeringen börjar ses som lönsam.  

Driftdon Komponent i en belysningsarmatur som startar och kontrollerar 

strömflödet till ljuskällan. 

El-kretsen En tjänst som skapats av branschorganisationer och producenter 

för att få ett effektivt insamlingssystem. 

EMC  Elektromagnetisk kompabilitet. 

EuP  Energy Using Products. 

Färgtemperatur Ljusets uppskattade färgton. 

 

Ljuskälla  Den del i en armatur som genererar ljus.  

Ljuskultur  Informationsorgan inom den svenska belysningsbranschen. 

Luminiscens Synligt ljus som utsänds från ett system utan tillföljd av systemets 

temperatur. 

RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical 

and electronic equipment. 

Sinuskurva Vågformen för växelström och växelspänning. 

Spilljus Ljus som kastas utanför det valda belysningsområdet. 

 



Innehåll 

1. Inledning ........................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 2 

1.2 Syfte och mål................................................................................................................ 2 
1.3 Frågeställning ............................................................................................................... 2 
1.4 Avgränsningar .............................................................................................................. 3 

2. Teori................................................................................................................................... 4 
2.1 Allmänt ......................................................................................................................... 4 

2.1.1 Belysningsprinciper ............................................................................................ 4 
2.1.2 Krav och lagar..................................................................................................... 5 
2.1.3 Energi och kostnad ............................................................................................. 6 

2.1.4 Miljöpåverkan ..................................................................................................... 7 
2.2 LED .............................................................................................................................. 7 

2.2.1 Tekniken ............................................................................................................. 8 
2.2.2 LED-moduler ...................................................................................................... 8 
2.2.3 Livslängden hos LED-belysning ........................................................................ 9 

2.2.4 Drift- och styrdon ............................................................................................... 9 
2.2.5 Belysningsplanering för LED-armaturer .......................................................... 10 

2.3 Lysrörsarmaturer ........................................................................................................ 10 

2.3.1 Lysröret ............................................................................................................. 11 
2.3.2 Elektromagnetiska driftdon .............................................................................. 11 
2.3.3 Elektroniska driftdon (HF-don) ........................................................................ 13 

2.4 Övertoner.................................................................................................................... 13 

2.4.1 Fourieranalys .................................................................................................... 15 
2.4.2 Hur övertoner uppkommer ............................................................................... 16 
2.4.3 Konsekvenser av övertoner............................................................................... 18 

3. Metod och material ........................................................................................................ 20 
3.1 Redogörelse av industriarmaturer .............................................................................. 20 

3.1.1 Lysrörsarmatur .................................................................................................. 20 
3.1.2 LED-armatur (Taureo) ...................................................................................... 21 

3.2 Fastställning av armaturantal ..................................................................................... 22 
3.2.1 Studie av lagerlokalen....................................................................................... 22 

3.2.2 Fastställning av LED-armaturer ....................................................................... 22 

3.3 Mätning med Metrums elkvalitetsinstrument ............................................................ 24 

3.4 Tillvägagångstätt för energi- och kostnadsberäkningar ............................................. 25 

4. Resultat ............................................................................................................................ 27 
4.1 Fastställning av armaturantal ..................................................................................... 27 
4.2 Mätning med Metrums elkvalitetsinstrument ............................................................ 28 

4.2.1 Effekt - T8-lysrörsarmatur ................................................................................ 28 

4.2.2 Effekt – LED-armatur (Taureo) ........................................................................ 29 
4.2.3 Övertoner – T8-lysrörsarmatur ......................................................................... 29 

4.2.4 Övertoner – LED-armatur (Taureo).................................................................. 31 
4.3 Energi-och kostnadsberäkningar ................................................................................ 32 

5. Diskussion ....................................................................................................................... 37 

6. Slutsats............................................................................................................................. 40 

7. Rekommendationer för fortsatt arbete ........................................................................ 40 

Referenser ............................................................................................................................... 41 

 



Bilaga 1  Ritning från CAD över lokalen i nuvarande tillstånd 

Bilaga 2  Ritning från CAD över lokalen med enbart lysrörsarmaturer. 

Bilaga 3  Ritning från CAD över lokalen med enbart LED-armaturer. 

Bilaga 4  Produktblad för LED-armaturen Taureo. 

 



1 

1. Inledning  

Ständigt pågår arbeten vars strävan är riktade mot uppsatta energi- och miljömål såväl inom 

Sveriges gränser som globalt. Minskning av växthusgasutsläpp samt ett minskat beroende av 

olja utgör omfattande och viktiga mål i nutid. En utbrett använd energikälla som dessutom har 

hög tillgänglighet, är den ädla energiformen elenergi. Vid effektivisering av elenergins 

användande, kan utsläpp av växthusgaser begränsas samt att möjligheter för andra betydande 

tillämpningar av energin erhålls. Energieffektivisering är därför en viktig uppgift som kan 

bidra till stora framsteg inom energiområdet. 

En av de viktigaste händelserna inom belysningens historia inleddes under 1940. I Stockholm 

installerades då Sveriges första och största, kanske även Europas största, lysrörsanläggning 

bestående av cirka 850 lysrör. Denna historiska händelse är en viktig anledning till lysrörens 

genombrott. Ytterligare anledning till den stora spridningen av lysrören var dess, med 

dåtidens mått mätta, energieffektivitet. Trots genombrottet var utvecklingen i Stockholm 

långsam globalt sett vilket berodde på en stor mängd kvarvarande likströmsdistribution. 

Lysrörsarmaturer för likström var möjligt att använda sig av, men medgav dåliga 

driftegenskaper i förhållande till lysrörsarmaturer drivna av växelström (Starby, L. 2003). 

Första lysdioden uppfanns under 1920-talet av Oleg Vladimirovitj Losev, men LED-

belysningens stora era inleddes inte förrän på 1960-talet då det utvecklades lysdioder som 

avgav ljus med olika färger inom det synliga ljusspektrumet (Ledlampa 2012). En väldigt 

passande tillämpning, som även var ett av de första användningsområdena, är trafiksignaler. 

En energieffektiv ljuskälla med ett starkt riktat och färgat ljus gör lysdioden till en optimal 

och lönsam tillämpning. Det dröjde dock ända till 1995 innan möjligheterna att konstruera 

”vita” dioder upptäcktes. Vitt ljus skapades genom en kombination av ljuset från röda, gröna 

och blå dioder. Tack vare framställandet av vitt ljus i LED-belysningar, som var mer 

eftertraktat än andra färger, började armaturtypen sprida sig eftersom flertalet nya 

tillämpningsområden blev möjliggjorda. 

Belysning används storskaligt över hela världen och utgör uppskattningsvis mer än 10 procent 

av Sveriges elkonsumtion. Vidtar man åtgärder för effektivisering inom belysningssektorn 

kan energiförbrukningen reduceras med besparingar som resultat. Effektivisering i form utav 

belysningsbyte, genom ny och bra teknik, till moderna armaturkonstruktioner kan lönsamhet 

åstadkommas dels ur energibesparingssynpunkt men även kostnadsmässigt. Dessa åtgärder 

leder dessutom i de flesta fall även till effektivare belysning. Framförallt erhålls lönsamhet i 

anläggningar med belysning vilka varit installerade i 15-20 år eller mer. Möjligheterna till 

energieffektivisering anses vara stora i och med den kraftiga tekniska utveckling som skett 

inom belysning, exempelvis framtagningen av LED-belysningen (Wall, L. 2007). 
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1.1 Bakgrund 

En förutsättning för spridning av nya tekniska lösningar är att det finns företag som 

värdesätter och ständigt strävar efter effektivisering. I detta fall inom belysningssektorn. 

Caverion Sverige AB är en leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för 

byggnader och industrier.  Tjänsterna de erbjuder omfattar design, installation, förvaltning 

och utveckling av användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader. På uppdrag 

av Caverion Sverige AB utformas en studie åt B&B-Tools kring effektivisering av belysning i 

en stor lagerlokal belägen i Ulricehamn. Tidigare har cirka 80 % av de gamla T8-armaturerna 

med 2x58W lysrör, ersatts till nya LED-armaturer. Bytet innebar en kostnadsvinst i och med 

minskad energiförbrukning. En energieffektivlösning som denna anses kunna utvecklas 

ytterligare. Därmed framställs en förstudie kring de energivinster samt kostnadsvinster som 

kan göras vid byte av de resterande 20 % T8-armaturer, mot LED-belysning. I studien 

behandlas även andra aspekter av de två belysningstyperna som eventuellt kan vara till grund 

för ett byte av armaturer. Belysningar skapar ofta stora mängder övertoner vilket medför 

negativa konsekvenser, studien skall därmed även omfatta en mätning av armaturernas 

övertonshalter.  

 

1.2 Syfte och mål 

Examensarbetet syftar till att göra en undersökning av de ekonomiska vinster som uppnås vid 

byte av belysningsarmaturer i en byggnad. Studien skall alltså omfatta en kalkyl av de 

energibesparingar och därigenom även de ekonomiska besparingar som kan erhållas genom 

belysningsbyte till LED-belysning.  

 

Syftet med examensarbetet innefattar även att redogöra skillnader utifrån en 

energiförbrukning-och kostnadssynpunkt mellan den nuvarande belysningsinstallationen samt 

vid ett eventuellt byte. En ordentlig redogörelse skall även utföras kring de olika typerna av 

belysningskällor, dess fördelar och nackdelar samt även dess påverkan på elnätet. Ytterligare skall 

kunskap kring mätningar av övertoner på elnätet erhållas. Dels hur övertoner fungerar, men 

även dess påverkan på elnätet samt på armaturerna.  
 

 

1.3 Frågeställning 

Frågeställningarna som behandlas i studien är väl utarbetade för att ge ett specifikt och riktat 

budskap som uppfyller syftet. Nedan anges dessa frågeställningar: 

 Hur stor minskning av den årliga energiförbrukningen kan uppnås genom byte från 

lysrör till LED-armatur? 

 Hur stor kostnadsbesparing kan uppnås vid byte från lysrör till LED? 

 Hur påverkar de olika armaturtyperna elnätet med avseende på övertoner och vilken 

armaturtyp har störst påverkan? 
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1.4 Avgränsningar 

I och med att detta arbete innefattar en studie i form av en tjänst åt en tredje part, B&B-Tools, 

bör arbetet avgränsas till en jämförelse mellan LED och lysrör, med don i klass C, vilket berör 

deras befintliga armaturer samt deras framtida önskemål. Denna avgränsning ger en god bild 

över lönsamheten i att byta just dessa typer av ljuskällor. Andra typer av ljuskällor kommer 

alltså inte beaktas i studien. Ytterligare gäller studien endast takarmaturer vars uppgift är att 

ge god belyst lokal. Därmed kommer inte ljuskällor för nödbelysning eller liknande att 

studeras då dessa kräver särskilda rutiner.  
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2. Teori 

2.1 Allmänt 

För att förstå en belysnings omfattning och vad en bra eller dålig belysning har för påverkan 

på omgivningen samt på ekonomin behövs en större redogörelse vad konceptet belysning 

innebär. Med begreppet belysning menas de ljusförhållandena som skapas av ljuskällor utöver 

dagsljuset (Garnert, J. 2012). Belysning har sedan elden upptäcktes minskat beroendet av 

dagsljuset och lett till att människan har kunnat arbeta effektivare samt mer frekvent och har 

därmed fört utvecklingen av samhället framåt. För en sådan viktig parameter i samhället som i 

en hög grad har inverkan på människans arbetskapacitet i form av tid och prestanda, samt 

även för människans levnadssätt generellt, krävs det stor kunskap inom belysning och dess 

områden. Detta sätter således större krav på bland annat belysningstekniken men också på 

energi-och kostnadseffektiviteten inom belysningsområdet. Inom belysningsteknik använder 

man sig av fyra ljustekniska begrepp för att vid planering av belysningen optimera dess 

användning.     

 

Ljusflöde – Ett mått på mängden ljus som avges från en ljuskälla, mäts i lumen [lm]. 

 

Ljusstyrka – Ljusflödet i en särskild riktning, mäts i candela [cd]. 

 

Belysningsstyrka – Ett mått på hur stort ljusflöde som per kvadratmeter träffar en yta, mäts i 

lux [lx] eller [lm/m2] 

 

Luminans – Beskriver hur mycket ljus reflekteras på en yta mot våra ögon, luminansen är 

dock inget komplett begrepp på hur omgivningen upplevs, mäts i [cd/m2].  

 

Utöver dessa storheter behövs även information om färg-och kontraståtergivning, 

belysningsnivå och bländning tas i beaktning vid planering av en belysning. Dessa parametrar 

kan påverkas vid val av armatur och ljuskälla och beror på omgivningen som belysningen 

skall installeras i. 

  

Med hjälp av dessa storheter, rätt armaturval samt förutsatt att de lagkrav och standarder som 

gäller både på arbetsplatsen och i allmänhet uppnås fås en funktionell och praktisk belysning 

(Starby, L. 2003).      

 

2.1.1 Belysningsprinciper 

 

Belysning inomhus kan vara utfört enligt olika principer och delas förenklat upp i tre 

kategorier: Allmänbelysning, lokaliserad belysning samt allmänbelysning med kompletterad 

platsbelysning. Med allmänbelysning menas att man förser en lokal med en jämn 

belysningsstyrka över hela utrymmet, vilket tillämpas när verksamhet förekommer över hela 

lokalen och används därför i större lokaler som sporthallar, skolor, varuhus och lagerlokaler 

(Starby, L. 2003). Allmänbelysning är också relativt enkelt att installera eftersom de oftast 

sätts upp systematiskt på skenor. En nackdel med enbart allmänbelysning är att den är 

energikrävande då man måste dimensionera utifrån det området som är mest ljuskrävande.  

Lokaliserad belysning kräver inte lika mycket energi eftersom arbetsplatsbelysningen 

specificeras till ett begränsat område där arbetet utförs och används i sin tur på mindre 

utrymmen där prioritet istället sätts på den enskilda arbetsplatsen till exempel ett kontor. Det 
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går även att kombinera bägge principerna för att få en mer koncentrerad belysning på utvalda 

platser samtidigt som en lägre ljusnivå erhålls från allmänbelysningen. För att sammanfatta 

det hela beror valet av vilken metod man väljer att använda helt på omgivningens utformning 

och karaktär (Ljuskultur, 2013). 

 

 

2.1.2 Krav och lagar 

 

Inom området belysning finns det en rad olika direktiv som rör både produkt-och 

energiområdet som främst är riktat till leverantören, dessa direktiv är bland annat:  

 RoHS-direktivet – Ingår numera i CE-märkningen och omfattar användningsförbud av 

ämnen såsom bly, kadmium, kvicksilver och flamskyddsmedel. Som undantag finns 

kvicksilver ifall det används i samband med ljuskällor och har angivna gränsvärden. 

 EuP-direktivet – Även kallat Ekodesigndirektivet omfattar hela produktens livscykel, 

från val av råvarumaterial till avfallshantering och genomförs genom att 

miljöperspektivet integreras tidigt i konstruktionsprocessen. 

 Lågspänningsdirektivet – Omfattar skydd från skador på människor, husdjur och 

egendom tillföljd av elektriska produkter. Skador från elektriska produkter kan till 

exempel vara elchock, elektromagnetiska fält samt brand. 

 EMC-direktivet – Skall säkerställa att radioutrustning och liknande utrustningar inte 

får nedsatt funktion som ett resultat av elektromagnetiska störningar. Detta åtgärdas 

genom att begränsa hur mycket strålning en produkt får emittera samt vilken störnivå 

den måste tåla. 

 

När belysningen sedan är i drift måste den uppfylla de allmänna regler som nämns för 

belysning i arbetsmiljölagen. Dessa återfinns i §10-12 (AFS 2009:2) och framför att 

belysningen skall utformas på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs samt att det 

anpassas till de belysningskrav som arbetsuppgifterna kräver.  

 

Belysningen och arbetsplatsens utformning ska vara sådana att man med tillfredsställande 

säkerhet och utan onödiga anpassningssvårigheter kan förflytta sig mellan eller i olika lokaler 

eller arbetsområden med skilda belysningsförhållanden (Arbetsmiljöverket, 2013). 

 

Det finns även standarder som bör följas beroende på vilket typ av belysning som skall 

installeras. För belysning inomhus finns standarden SS-EN 12464-1:2011 som bör tillämpas 

samt Ljus & Rum som är en utgåva från  Ljuskultur som är ett informationsorgan inom 

belysningsbranschen. Ljus & Rum utgår från den europeiska och svenska standarden men 

fungerar som ett enklare arbetsverktyg som skall underlätta för diverse belysningsplaneringar 

(Ljuskultur, 2013a).  
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2.1.3 Energi och kostnad 

 

Besparingar inom energi och kostnad är något som hela tiden eftersträvas hos i stort sett alla 

företag. Belysningsanläggningar förbrukar en stor del av energin för en byggnad men är också 

det område där störst besparingar kan åstadkommas genom att installera mera energieffektiva 

anläggningar. Vid jämförelse av dagens belysningssystem och system för endast 10-15 år 

sedan finns en besparingspotential på upp till 80 procent med oförändrad belysningsprestanda. 

Detta är möjligt genom energieffektivare ljuskällor, såsom LED, samt komponenter och 

förbättrade reflektorer som tillsammans bidrar till effektivare armaturer. Det har även skett 

stora framsteg vad det gäller belysningsplanering och styrsystem som också tillför en 

förbättrad energianvändning (Ljuskultur, 2013b). 

 

När nya tekniker kommer ut på marknaden är de till en början oftast mycket dyrare än den 

gamla tekniken vilket självklart utgör ett hinder för den nya tekniken. LED-tekniken är inget 

undantag men inom belysningsområdet talar i själva verket kostnadsfördelningen i en 

anläggning för ett byte till en mer energieffektiv produkt. (se figur 1). 

 

Figur 1. Kostnadsfördelning för belysning (Ljuskultur 2014). 

 

Energin kan således stå för upp till 70 procent av kostnaden under ett år, 

investeringskostnaden för anläggningen runt 15 procent vilket gör introduceringen av nya 

tekniker för belysningsanläggningar enklare. Förbrukning och underhåll utgörs till stor del av 

rengöring, reparationer samt byte de ljuskällor och reservdelar som krävs under armaturens 

livstid. Detta är något som också påverkar kostnaden och har även den blivit bättre med tiden. 

För att behöva göra så lite reparationer och utbyten av ljuskällor samt komponenter behövs 

dessa ha en lämplig livslängd. Med livslängd beräknar man oftast utifrån hur lång tid det tar 

innan ljuskällan tappar 70 procent av sitt ursprungliga ljusflöde vilket för LED-belysning är 

omkring 50 000 timmar (Glamox, u.å.). För lysrör beror det även på vilken typ av driftdon 

som används där HF-don ger klart längre livslängd än till exempel ett elektromagnetiskt don, 

dock kommer ingen av de sist nämnda teknikerna över 20 000 timmar (Wall, L. 2007). För att 

kompensera för både ljusnedgång och eventuell nedsmutsning som belysningsanläggningen 

utsätts för bestäms en bibehållningsfaktor vid planeringsstadiet. Bibehållningsfaktorn gör att 

belysningen får en bra ljusnivå i förhållande till belysningskraven under hela drifttiden.  Om 

den sätts för lågt, till exempel 0,5, blir anläggningen överdimensionerad och 
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energianvändningen samt kostnaden ökar. För att undvika en för låg bibehållningsfaktor krävs 

därför en god underhållning av armaturen. 

Vid jämförelse mellan olika produktalternativ behövs någon typ av kostnadsberäkning. 

Många gånger används en livscykelkostnadsberäkning som tar hänsyn till den totala 

kostnaden under produktens hela livslängd. Kostnader som tillkommer är som nämnt för 

investering, underhåll samt energiförbrukning (Ljuskultur 2014). 

2.1.4 Miljöpåverkan 

 

Miljön skall alltid ha en hög prioritet vid en belysningsplanering, hänsyn skall därmed helst 

tas utifrån hela utrustningens livslängd. Detta är dock svårt men flera analyser visar att en 

belysningsanläggnings miljöpåverkan kommer 90 procent från energianvändningen och 

resterande 10 procent från tillverkning och återvinning. Den mest betydelsefulla beslutet för 

miljön är således att välja den mest energieffektiva lösningen. Vid tillverkningsfasen av 

utrustningen går energi främst åt till gjutning av material samt andra mekaniska 

bearbetningar. Farliga ämnen i belysningsprodukter är förbjudna enligt lag med ett undantag 

för kvicksilver som dock har kraftigt begränsade gränsvärden som med jämna mellanrum 

också sänks, vilket regleras av lagstiftning som återfinns i RoHS-direktivet.  

 

Återvinning, hantering och insamling av elektriskt material regleras av producentansvaret. 

När ljuskällor och armaturer blir till avfall ska företag och konsumenter ha möjlighet att 

kostnadsfritt bli av med avfallet. Producenterna som har ansvaret för finansieringen av 

återvinningen, har därför bildat El-kretsen. El-kretsen är ett bolag som har avtal med 

kommuner avseende insamling av el avfall. De transporterar el avfallet för återvinning och 

likt ett kretslopp kan materialet återanvändas i nya armaturer och ljuskällor (Ljuskultur, 

2016).  

 

2.2 LED 

Lysdiod, som oftast benämns LED (Light Emitting Diode), är en belysningsteknik vars 

utveckling vuxit markant de senaste årtiondena. Tekniken ses som en ljuskälla som med hjälp 

av bra framställda belysningslösningar har förutsättningarna att ta en stor del av 

belysningsmarknaden. Anledningen till detta är att ljuskällan är unik och uppfyller många 

arkitekters och belysningsplanerares viktigaste krav. LED-lysdioden uppfyller de fyra absolut 

viktigaste egenskaperna hos en ljuskälla: 

 Lång livslängd.  

 Ljuset skall kunna genereras på ett effektivt sätt. 

 Ljuset skall kunna regleras steglöst. 

 Armaturerna/ljuskällorna skall vara så små som möjligt. 

LED-tekniken har många tekniska fördelar vilket ligger till grund för den stora spridning som 

tekniken fått. Med ett korrekt handhavande kan en hög funktionssäkerhet erhållas. 

Ljusstyrkan hos en LED kan även justeras steglöst mellan 0-100%. Antalet tändningar och 

släckningar av ljuset påverkar inte livslängden hos lysdioden vilket ökar dess tillförlitlighet. 

Dessutom är LED-armaturer vibrations- och stöttåliga vilket skapar stora möjligheter att 

använda tekniken i tuffa miljöer. Miljö är ytterligare en faktor som bör beaktas och 
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spridningen av LED-tekniken kan tillföra stora energieffektiva belysningslösningar. 

Dessutom innehåller inte LED-armaturer det miljöfarliga ämnet kvicksilver vilket används i 

lysrör. Genom dessa positiva faktorer hos lysdiodernas egenskaper, erhålls en 

konkurrenskraftig komponent inom belysningsområdet (Ljuskultur, 2011). 

2.2.1 Tekniken 

 

Tekniken hos en lysdiod är kortfattat beskrivet uppbyggd av en halvledare bestående av en 

beläggning på en platta som kallas halvledarbricka. När ström flyter genom dioden alstras ljus 

med frekvenser som beror på valet av halvledarmaterial. Elektroluminiscens är ett fysikaliskt 

fenomen som utgör grunden för uppkomsten av det genererade ljuset genom att materialet 

utsätts för elektromagnetisk strålning (Alltomled, 2015). Tekniken skiljer sig alltså kraftigt 

från konventionella ljuskällor vars synliga ljus alstras genom uppvärmning av glödtråd 

alternativt via urladdning i metallånga där lyspulver ideligen används för att konvertera UV-

strålningen till visibelt ljus (Ljuskultur, 2011). 

Ljus genom elektroluminiscens kan erhållas av såväl organiska som oorganiska material. Vid 

tillverkning av lysdiodrar används båda materialtyperna och tekniken är alltså densamma i 

bådadera. Till vissa delar skiljer de sig åt, exempelvis är framställningen av de organiska 

dioderna svårare och dyrare. Fördelen med dem är däremot att de är extremt tunna. Vanligtvis 

utgörs halvledarna av mineraler som delvis även innehåller aluminium, gallium, kisel eller 

zink (Alltomled, 2015). 

Den dominanta våglängden bestämmer färgtonen hos lysdiodens monokromatiskt alstrade 

ljus. En problematik hos lysdioder är att LED endast finns i blått, grönt, rött och orange. Vitt 

ljus är eftertraktat och kan erhållas med hjälp av RGB-teknik vilket innebär en kombination 

av rött, blått och grönt. Likaså kan det erhållas genom omvandling av blått ljus till valfri färg 

med hjälp av ett lyspulver. Lyspulvret genomgår en ständig utveckling och därigenom kan 

goda färgåtergivningar erhållas. Upp emot en färgåtergivningsindex på Ra > 90 är numera 

vanligt (Ljuskultur, 2011). Ra-index är ett mått som anger färgåtergivning vilket kan beskrivas 

som en ljuskällas förmåga att återge färger. Skalan för färgåtergivning sträcker sig från 0-

100% och utgår ifrån en referensljuskälla (Hidealite, u.å). 

 

2.2.2 LED-moduler 

LED-modulen som omfattar själva ljuskällan kan kombineras med armaturen på olika sätt. 

Därmed delas komponenterna in i två kategorier för att beskriva kombinationernas 

funktionalitet enligt beskrivning nedan. 

Integrerade LED-moduler 

Integrerade LED-moduler innebär en sammakoppling av modulen samt armaturen på sådant 

vis att ett byte av ljuskällan inte är möjligt. Tekniken används sällan men är en godtagbar 

lösning vid en förväntad livslängd hos lysdioden som överstiger armaturens livslängd. 

Inbyggda LED-moduler 

Vid armaturer vars livslängd är uppskattningsvis överstiger lysdioderna används inbyggda 

LED-moduler. Under denna typ av sammankoppling avses inbyggnad av modulen i armaturen 

via en metod som, till skillnad från integrerad modul, möjliggör ett byte av ljuskällan vid 
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behov. Motiverade argument för bytesmöjlighet är dels vid modulskada eller liknande, men 

även om energibesparing kan erhållas till följd av ett byte (Ljuskultur, 2011). 

2.2.3 Livslängden hos LED-belysning 

 

Oavsett ljuskällor minskar ljusflödet med tiden, alltså även för LED-belysning som är känd 

för att ha lång livslängd. LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor) är en faktor som 

beskriver hur stor andel ljus en ljuskälla sänder ut vid en specifik tidpunkt. LLMF förmedlar 

alltså hur stor ljusnedgång som skett under en bestämd tid. Vanligtvis definieras livslängden 

hos en LED-modul som tiden fram till ljusflödet endast är 70 % av sitt ursprungliga värde. I 

produktbeskrivningar brukar det beskrivas som L70. LLMF 0,7 eller L70 är värden som skall 

erhållas vid minst 50000 timmar enligt de standardiseringar som gjorts av 

belysningsindustrin. I vissa fall kan dock produkternas ljusnedgång vara lägre än standarden 

och därmed resultera i L80 vid 50000 timmar. Dessa typer av moduler dimrar alltså långsamt 

ner istället för att slockna direkt såsom många konventionella ljuskällor gör. Ljusnivån är på 

grund av detta kraftigare vid början av dess livslängd än vid slutet. Vid planering av belysning 

behövs därmed ljusnedgången beaktas. I och med att man vanligen har som mål att nå 

minimikraven på ljusstyrkan vid slutet av livslängden krävs en viss överdimensionering av 

anläggningen. Ett val mellan armaturer som beräknas ha en ljusnedgång på 80 % istället för 

70 % kan betyda stora besparingar i armaturmaterial, därmed är livslängden en viktig faktor 

vid belysningseffektivisering i en byggnad som skall bestå av LED-belysning (Glamox u.å.). 

 

Figur 2. Kurva som visar livslängden hos en LED-modul (Glamox u.å.). 

Livslängden hos en LED-armatur är väldigt svår att bedöma. Under cirka 6000 timmar mäter 

man livslängden hos en mängd LED-chip. Man kan sedan beräkna den förväntade livstiden 

för ett enskilt LED-chip genom att använda statistiska metoder på det resultat som man fick 

från 6000 timmar testet. Detta är det vanliga tillvägagångssättet för livslängdsberäkning, men 

kraftiga felmarginaler kan förekomma. Livslängden kan vara kraftigt varierande, allt ifrån ett 

par hundra timmar till så stort som mer än 100 000 timmar förekommer. Kylning av LED-

chipet är den faktor som livslängden är fullständigt beroende av. Beroende av hur väl 

kylningen fungerar bestäms alltså den verkliga livslängden (Ljuskultur, 2011). 

 

2.2.4 Drift- och styrdon 

 

LED-armaturerna konstrueras på olika sätt där dels inbyggda driftdon finns, men dessutom 

separata driftdon. Driftdon är en komponent som alla LED-armaturer behöver för att fungera. 
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Majoriteten av driftdon utgörs av två olika typer. Första varianten benämns 

spänningskontrollerat driftdon vilket skapar en stabiliserad likspänning på 8, 10, 12 eller 24 V 

genom likriktning av 230 V nätspänning. Vid låg eller medelmåttig effekt används vanligtvis 

spänningskontrollerade driftdon och dessa lysdiodrar kopplas parallellt.  

Andra varianten benämns strömkontrollerat driftdon och genererar en konstant ström vid en 

likspänning lägre än 48 V. Även i detta fall erhålls likspänningen genom likriktning av 

nätspänningen på 230 V. Den konstanta ström som erhålls utgörs vanligtvis av 

storleksordningarna 350 mA, 700 mA eller 1050 mA. Vid hög effekt används ofta 

strömkontrollerade driftdon, vilka dessutom ger möjlighet att seriekoppla lysdiodrar 

(Ljuskultur, 2011). 

2.2.5 Belysningsplanering för LED-armaturer 

 

Många speciella hänsynstaganden måste tas vid belysningsplanering av LED-armaturer. Det 

beror på den planeringsskillnad som finns gentemot planering av belysning med 

konventionella armaturer. Beräkningar av belysningsstyrka och bländtal är möjliga genom 

fotometrisk data. Resultaten utgörs av identiska värden vid såväl beräkning av LED-armaturer 

som konventionella armaturer. Det kan skilja mycket vad gäller komfort och rumsupplevelse 

mellan LED-armaturer och konventionella armaturer trots identiska beräkningsresultat. Detta 

innebär att det krävs ytterligare hänsynstaganden utöver bländtal och belysningsstyrka för att 

bedöma den faktiska skillnaden mellan LED-armaturer och konventionella armaturer. 

Två faktorer som påverkar beräkningar med fotometrisk data är ljusfördelning och spilljus hos 

de olika ljuskällorna. Både ljusfördelningen och spilljuset hos LED-armaturer är minimala. 

Därmed bidrar det även till att belysningen i vertikalled blir liten. Konventionella ljuskällor 

avger ljus med mindre precis ljusfördelning vilket därmed, tillsammans med spilljuset, tillför 

mer vertikalbelysning som bidrar till positivare rumsupplevelse. Vid planering av LED-

belysning bör man därigenom kompensera för dessa faktorer. Flera lösningar existerar, 

exempelvis kan man sätta armaturerna tätare vilket minskar bildandet av fläckar av mörker i 

lokalerna. Dock innebär tätare belysning en högre energiförbrukning eftersom det kräver fler 

armaturer. En annan lösning kan vara utnyttjande av en lins eller av prismateknik som ökar 

hur vid ljusfördelning som erhålls (Ljuskultur, 2011).  

 

2.3 Lysrörsarmaturer 

Lysrör är en av de vanligaste ljuskällorna och är tveklöst den belysningsteknik som används 

mest frekvent på arbetsplatser och större lokaler såsom industrier och kontor. Lysrörets 

omfattande användning beror på de positiva egenskaper som kan främjas i dessa miljöer som 

bland annat hög driftsäkerhet, bra färgåtergivning samt mycket ekonomisk tack vare dess 

livslängd och låga pris. Nackdelen med lysrör är framför allt storleken på armaturerna samt 

armaturens energieffektivitet som främst gäller för äldre lysrörsarmaturer. Man brukar dela in 

lysröret i två storlekar, T5-lysrör (16 mm i diameter) och T8-lysrör (26 mm i diameter). T8-

rör används i äldre anläggningar och kan drivas med både magnetiska reaktorer och elektriska 

driftdon, T5-rören kan däremot bara användas av elektroniska driftdon som har lägre 

energiförbrukning, vilket är att föredra. T5-rören har även ett högre ljusutbyte, mindre storlek 

minskar även materialet som krävs vid tillverkning och den miljöpåverkan som sker vid 

transporter. En lysrörsarmatur består således av ett antal särskilda komponenter som samtliga 
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har en betydelsefull uppgift när det kommer till att skapa ljus (Wall, L. 2007). 

 

2.3.1 Lysröret 

 

Ett lysrör är en lågtrycksurladdningslampa som alstrar ljus genom att nyttja kvicksilverånga. 

För att åstadkomma detta används vanligtvis ett glasrör där en elektrod är ansluten i 

respektive ände. En process startas när det sedan sker en elektrisk urladdning mellan 

elektroderna, processen skapar i sin tur en ultraviolett strålning som sedan omvandlas till ljus 

genom lyspulvret som finns på insidan av glaset. Lyspulvret som består av ett material som är 

luminiscerande och absorberar den ultravioletta strålningen vilket skapar ett instabilt tillstånd 

i lysämnet som därefter avger energi i form av synligt ljus. På sådant sätt kan strålningen 

omvandlas från kortvågig till långvågig. Lyspulvrets innehåll kan även ändras för att uppnå 

andra färger på ljuset samt olika egenskaper på färgåtergivningen (Starby, L. 2016). Dessa 

egenskaper på ljusets färg och färgåtergivningen har olika klasser för att man skall kunna 

välja det lysrör som är mest tillämpbart för sin omgivning. Färgåtergivning anges enligt ett 

Ra-index som för lysrör vanligtvis ligger mellan 80 och 100, inom detta intervall finns det två 

olika klasser: Ra > 80 och Ra > 90 där en högre siffra anger en bättre färgåtergivning. En 

ljuskälla som har ett Ra lägre än 80 får ej användas där människor vistas allmänt. Ljusrörets 

färgtemperatur anges i Kelvin och tillverkas i fyra standarder: varmt, varmvit, vit samt 

dagsljus vilket motsvarar 2700K, 3000K, 4000K och över 5000K. Färgtemperatur och 

färgåtergivning väljs utifrån den miljö och omgivning som belysningen skall installeras i 

(Wall, L. 2007). 

 

 

Figur 3. Lysrörets uppbyggnad (Billström, C. 2016). 

 

2.3.2 Elektromagnetiska driftdon  

 

För att kunna kontrollera strömmen och spänningen till lysröret behövs en typ av driftdon. 

Driftdonet tillhandahåller en tillräckligt hög startspänning för att lampan skall kunna tända 

men som snabbt reduceras kort därefter. Strömmen begränsas även med donet för att den inte 

skall okontrollerbart öka vilket kan leda till överhettning samt haveri av ljusröret (Rensselaer, 

2003). Det finns främst två olika don som används till lysrörsarmaturer, elektromagnetiska 

driftdon och elektroniska driftdon, båda har samma uppgift men skiljer sig i hög grad ifrån 

varandra.  

 

Det elektromagnetiska driftdonet består av en spole lindad runt en järnkärna, också kallad 

drossel eller reaktor. Drosseln begränsar som sagt strömmen och startar processen att tända 

lampan med hjälp av en glimtändare. Glimtändaren är placerad parallellt över lysröret som 

vid start får en ström som flyter igenom tändaren. Glimtändaren kortsluts sedan av en 

bimetallkontakt vilket medför att elektroderna i lysröret förvärms. När föregående process är 
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genomförd bryts kretsen av glimtändaren och drosseln ger ifrån sig en spänningsstöt som gör 

att lysrörets tänds och glimtändaren sätts ur funktion. Tändförloppet måste oftast upprepas ett 

antal gånger innan lysröret kan tändas, detta är vad som ger upphov till blinkningarna innan 

ett lysrör tänds och slits på både lysröret och glimtändaren vilket påverkar livslängden (Wall, 

L. 2007). 

 

 

Figur 4. Allmänt elschema för en lysrörarmatur. 

 

En nackdel med elektromagnetiska driftdon är att drosseln producerar en stor mängd reaktiv 

effekt, denna kan dock enkelt kompenseras med hjälp av en faskompenseringskondensator 

(Schneider electric, 2016).  

 

 

Ett elektromagnetiskt driftdon bidrar däremot till stora effektförluster och utifrån detta delas 

den in i olika klasser enligt ”The Celma Energy Efficiency Index” (se även figur 5). 

- Klass D: Elektromagnetiska driftdon med mycket höga förluster. 

- Klass C: Elektromagnetiska driftdon med måttliga förluster. 

- Klass B2: Elektromagnetiska driftdon med låga förluster. 

- Klass B1: Elektromagnetiska driftdon med mycket låga förluster. 

(Klass A1, A2 och A3 tillhör elektroniska driftdon.) 

 

Enligt EU direktivet 2000/55/EC skall driftdon med relativt höga förluster fasas ut med åren. 

Klass D-don får inte installeras i nya anläggningar efter år 2002 och klass C får inte installeras 

efter 2005. Detta för att införa en energieffektivare belysning inom EU och på sådant sätt 

kunna uppfylla de mål som satts upp för att minska utsläpp av växthusgaser (Celma 2000). 

 

 

Figur 5. Klassifikation av driftdon (Celma 2000). 
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2.3.3 Elektroniska driftdon (HF-don) 

 

Elektroniska driftdon omvandlar nätfrekvensen från 50 Hz till frekvenser mellan 20-60 kHz 

som ansluts till ljuskällan. Detta ger många fördelar såsom komfort, livslängd och 

energibesparing. Vanliga (elektromagnetiska) driftdon skapar ett ljusflimmer på grund av 

nätfrekvensen då lysröret tänds under såväl den positiva som den negativa perioden vilket 

orsakar ett flimmer med en frekvens på 100 Hz. Med en hög utfrekvens på över 20kHz som 

det elektroniska driftdonet genererar, tillförs energi till lysämnet mycket oftare varvid något 

märkbart flimmer ej uppstår (Rensselaer 2000).  

 

Med HF-don behövs inga glimtändare då tändfunktionen är inbyggd i själva donet. Oavsett 

vilket don man använder behövs hänsyn tas till temperaturen på elektroderna vid start av 

lysrören där en för låg temperatur innebär en förkortad livslängd. Även 

omgivningstemperaturen är avgörande då den påverkar donets livslängd, detta är inte ett lika 

stort problem för HF-don som för drosslar eftersom de avger en signifikativ del värme.  

 

Den energibesparing som uppstår beror även på styrning av belysningen. Med moderna HF-

don kan ljusregleringen göras digitalt genom programmering från en dator (Ljuskultur 2013c). 

 

Elektroniska driftdon är även de uppdelade i olika klasser enligt energieffektivitet där:  

- Klass A3: Elektroniska driftdon. 

- Klass A2: Elektroniska driftdon med minskade förluster. 

- Klass A1: Dim-bara elektroniska driftdon. 

Ifall man studerar figur (6) kan man dra slutsatsen att elektroniska driftdon har stora fördelar 

mot elektromagnetiska don när det gäller energieffektivitet (Celma 2000). 

 

 

 
Figur 6. Effekt utifrån de elektroniska driftdonens klassificering (Celma 2000). 

 

2.4 Övertoner 

Grundtonsfrekvensen är 50 Hz hos den sinusformade växelspänning som levereras från 

kraftverken till vårt elnät. När icke-linjära laster ansluts till elnätet alstras andra frekvenser än 

bara 50 Hz och därigenom deformeras spänningen och strömmens sinuskurvor. De spänningar 

samt strömmar som består av annan frekvens än grundtonen kallas övertoner. Med övertoner 

avses vanligtvis endast de harmoniska övertonerna vilka utgörs av heltalsmultiplar av 

grundtonen. Övertoner av udda ordningstal uppträder framförallt i våra elnät och en besvärlig 
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överton som ofta förekommer är tredje övertonen som har frekvensen 3 x 50 Hz = 150 Hz. 

Frekvensen hos tonerna beskrivs alltså av övertonsnumret multiplicerad med grundtonen. En 

generell formel av övertonernas frekvens kan beskrivas genom följande samband: 

𝑓 = 𝑛 ∗ 50 [𝐻𝑧]                (1) 

Exempel av frekvenserna som erhålls genom samband (1) ovan, som också beskrivs i tabell 

(1). 

Övertoners karaktär är komplext och innehar, utöver en frekvens, även en specifik fas. Denna 

bestäms utifrån lastens resistiva- och reaktiva karaktär. Varje enskild överton är av antingen 

plusföljdskaraktär, minusföljdskaraktär eller nollföljdskaraktär. Plusföljdssystemet skapar ett 

moturs roterande trefassystem. Minusföljdssystemet skapar ett medurs roterande trefassystem 

och i nollföljdssystemet är faslägena i de tre faserna lika och skapar inte ett 120-gradigt 

trefassystem. I figur (7) nedan visas de tre karaktärstyper som en överton kan utgöras av 

(Westlund, L. 2007).  

 

Figur 7. Övertonernas olika karaktärstyper. 

 

Tabell 1. Övertonernas frekvens samt fasläge. 

Ton [n] 1:a (Grund) 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a 8:a 9:a 

Frekvens [Hz] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Fasföljd + - 0 + - 0 + - 0 
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Storleken hos en enskild överton anges vanligtvis i procent av grundtonen. U1 och I1 anger 

spänningens och strömmens amplitud hos grundtonen, dvs vid frekvensen 50 Hz. Faktorn n 

däremot anger övertonsnumret för den ström eller spänning som fallet gäller. En enskild 

övertons styrka i förhållande till grundtonens värde beräknas som: 

𝑈𝑛

𝑈1
∗ 100%            (Spänning)                (2) 

𝐼𝑛

𝐼1
∗ 100%            (Ström)                        (3) 

Ytterligare en mätparameter som ofta används är THD (Total Harmonic Distortion), som 

mäter den sammanlagrade övertonshalten. THD kan uppfattas som ett mått på hur stor 

avvikelse en spänning eller ström med en godtycklig vågform är i förhållande till en ren 

sinusform. Beräkning av den totala harmoniska distorsionen sker enligt följande formler 

(Elforsk 2004): 

𝑇𝐻𝐷 = 100√∑ (
𝑈𝑛

𝑈1
)

2∞

2

   [%]     (𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔)       (4) 

𝑇𝐻𝐷 = 100√∑ (
𝐼𝑛

𝐼1
)

2∞

2

   [%]     (𝑆𝑡𝑟ö𝑚)              (5) 

2.4.1 Fourieranalys  

 

Fourier, som var en matematiker som levde under 1800-talet visade att en godtycklig 

periodisk vågform som uppvisar vissa matematiska grundvillkor är en summa av sinusvågor 

med ökande frekvens och minskande amplitud. Fourier visade därigenom att periodiska och 

deformerade kurvformer alltid är ett resultat av ett antal sammanlagrade rena sinusformade 

vågformer. Detta beskrivs i formlerna (6), (7) och (8) och visas grafiskt i figur 8 och 9. 

Uppdelningen som görs med hjälp av Fouriers formler kallas Fourieranalys eller uttryckligen 

övertonsanalys (Westlund, L. 2007).  

 

 

Figur 8. Förvrängd vågform bestående av olika sammanlagrade frekvenser. 



16 

 

Figur 9. Olika frekvenser enskilda sinuskurvor (Macprovid u.å). 

 

Fourierserien kan formuleras som en summa av trigonometriska funktioner där 𝑎0 är 

likströmskomponenten i signalen. Forierserien beskrivs nedan: 

𝑓(𝑡) =
1

2
𝑎0 + ∑(𝑎𝑛 cos 𝑛𝛺𝑡 + 𝑏𝑛 sin 𝑛𝛺𝑡

∞

𝑛=1

)          (6) 

Koefficienterna 𝑎𝑛 och 𝑏𝑛, som i detta fall beskriver amplituden hos de enskilda övertonerna, 

kan uttryckas enligt följande: 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) cos 𝑛𝛺𝑡 𝑑𝑡

𝑎+𝑇

𝑎

             (7) 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) sin 𝑛𝛺𝑡 𝑑𝑡

𝑎+𝑇

𝑎

              (8) 

 

2.4.2 Hur övertoner uppkommer 

 

Övertonernas uppkomst är direkt beroende av förhållandet mellan strömmens och 

spänningens vågform. Om spänning och ström inte är proportionella mot varandra betyder det 

att det skapas övertoner. Hos en icke-linjär last är strömmen inte proportionell mot den 

matande spänningen varför övertoner kommer att skapas.  

Ytterligare beaktat sker även ett spänningsfall i matande ledning till en olinjär last. Detta 

spänningsfall kommer att innehålla samma övertoner som i strömmen. Spänningen över den 

icke-linjära lasten kommer då att vara den matande spänningen från generatorn minus 
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spänningsfallet i matande ledning. Om nätet är starkt (dvs låg nätimpedans) blir 

spänningsfallet litet och spänningsdistorsionen blir därmed också liten. Är nätet däremot 

svagt, blir spänningsfallet större och därmed också spänningsdistorsionen. I ett starkt elnät 

erhålls alltså vanligen endast spänningsövertoner med relativt små amplituder. Dock kan det 

förekomma att spänningsövertonerna förstärks påtagligt genom så kallad resonans som 

uppstår p.g.a. nätets induktanser och kapacitanser. (Elforsk 2004).  

 

Olinjära laster som ger upphov till övertoner används överallt i dagens samhälle. Det kan vara 

enfasiga olinjära laster såsom switchade nätaggregat, tyristorer, urladdningslampor eller olika 

hemelektronikutrusningar men även trefasiga olinjära laster såsom frekvensomriktare. De 

mest använda lasterna utgörs av dels datorer, men även belysningsarmaturer där det är 

framförallt driftdonen som skapar övertoner (Westlund, L. 2007). I elektroniska driftdon 

används switchar för att omvandla frekvensen från 50 Hz till 20 000 Hz eller mer och det är 

bland annat dessa som i driftdon åstadkommer övertoner. I de elektroniska driftdonen finns ett 

lågpassfilter. Utan detta filter hade övertonerna blivit avsevärt mycket högre och ej 

accepterbara. I elektromagnetiska driftdon är orsaken till övertoner istället den olinjära 

karaktäristiken i magnetiseringen från järnkärnan i drosseln (Kularatna, N. 1998). 

Vid enbart linjära laster skapas inga övertoner och då erhålls en sinuskurva enligt figur (10) 

och det råder ett proportionellt förhållande mellan ström och spänning. I detta fall består såväl 

strömmen som spänningen enbart grundtonen som utgörs av frekvensen 50 Hz. När olinjära 

laster ansluts till elnätet skapas som tidigare förklarats däremot övertoner. Övertonerna är 

framförallt märkbara på strömmen vilket visas i figur (11) där strömmens sinuskurva är 

deformerad. Strömkurvan som visas är ett resultat av den tredje övertonen som ofta kan 

medföra olägenheter i nätet (Elforsk 2004). 

 

 

Figur 10. Linjär last - ger inga övertoner (Elforsk 2004). 
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Figur 11. Olinjär last - ger övertoner (Elforsk 2004). 

Ofta används THD (Total Harmonic Distorsion) som ett mått på övertonsinnehållet. I stora 

interna industrinät brukar man uppmäta ett THD i spänning på 3 – 6 % och i allmänna 

distributionsnät är motsvarande siffra 1 – 6 %. Vid nät med högre spänning är vanligtvis 

övertonshalten mindre. För mellanspänningsnät gäller vanligen THD = 1 – 5 % och för 

högspänningsnät THD < 2 %. Vid allmän distribution bör THD-värdet vara maximalt 8% 

enligt SS-EN 50 160 (Elforsk 2004). 

2.4.3 Konsekvenser av övertoner 

 

Övertoner är en ovälkommen parameter som kan medföra många olägenheter. Först och 

främst ökar förlusterna i såväl apparater som kablar på grund utav övertoner. Dessutom kan 

kondensatorer avsedda för faskompensering haverera eller få en förkortad livslängd till följd 

av överbelastningar (Elforsk 2004). Den vanliga och problemskapande tredje övertonen bidrar 

ofta till överbelastning i nolledaren därför att övertonen i strömmen summeras. Detta sker på 

grund av att de tre fasströmmarna har samma fasläge för tredje övertonen. Därmed tar de inte 

ut varandra i nolledaren utan adderas (Westlund, L. 2007).  Överbelastningen medför ofta i 

sin tur till vagabonderande strömmar. Ytterligare problem som övertoner kan bidra till är 

lagerskador och pulserande moment hos roterande maskiner. 

Även övertoner av höga ordningsnummer kan orsaka störningar. Exempelvis kan missljud 

och brus i analoga telefonsystem skapas vilket kan upplevas påfrestande. Klockor kan skena, 

missljud i apparater kan skapas och fel i utrustningar kan också uppkomma av övertoner i 

höga ordningsnummer. I vissa fall kan även ”falska” nollgenomgångar skapas då 

övertonsamplituden är tillräckligt stor, vilket kan orsaka registrering av andra frekvenser än 

50 Hz hos apparater (Elforsk 2004).  

För att minska de negativa konsekvenserna, nämnda ovan finns det ett antal lösningar. 

Problem med övertoner kan åtgärdas på olika sätt. En vanlig lösning är att öka arean på 

nolledaren, då överbelastningar sker på grund utav stora övertonsströmmar. Detta är lämpligt i 

exempelvis kontorsfastigheter med stort antal datorer (Elforsk 2004). Men den allra mest 

använda lösningen mot övertoner inom elkraft är filtrering med hjälp av så kallade 

övertonsfilter uppbyggda av reaktorer, kondensatorer samt i vissa fall motstånd.  Det finns 

främst tre tekniker vid användning av övertonsfilter. En metod som används på för hög- och 

mellanspänningsnät är att använda ett så kallat spärrfilter som blockerar en given frekvens 

som sedan stannar kvar på nätet. En annan teknik som används är att med hjälp av en 

serieresonans i en kortslutning till jord, filtrera bort övertonerna. Den tredje tekniken är att 
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använda sig av så kallade aktiva filter. Detta filter producerar en fasvänd övertonsström efter 

att filtret avkänt den övertonsström som genereras på nätet. När filterströmmen och 

lastströmmen summeras tar övertonerna ut varandra och det som blir kvar är den 

sinusformade strömmen (Westlund, L, 2007). 
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3. Metod och material  

Detta kapitel behandlar i huvudsak detta arbetets syfte samt mål. Därigenom skall alltså 

arbetsgången utföras på sådant vis att arbetet resulterar i ett antal redogörelser och metoder 

som löser de överenskomna uppgifterna. Dessa uppgifter är att ta reda på vilken 

effektförbrukning de T8-armaturer, som förnärvarande används i lagerlokalen, har. Dessutom 

skall effektförbrukningen hos de utvalda LED-armaturerna beräknas.  

Utöver detta ska antalet nya armaturer bestämmas vilka måste uppfylla B&B-Tools 

belysningskrav. Dessa nya belysningstyper skall även jämföras med deras årliga kostnad i en 

kostnadskalkyl som även beaktar återbetalningstiden. En teknisk undersökning av övertoner 

hos de olika armaturerna skall även utföras för att jämföra deras påverkan på elnätet. 

Stor del av arbetet innebar litteraturstudier för att få förståelse samt kunskap om de olika 

belysningstyperna samt hur övertoner fungerar. Detta behövdes för att på ett tillförlitligt sätt 

kunna genomföra huvudsyftet med studien. Grundliga förkunskaper om LED, lysrör samt 

övertoner belyses i kapitlet som benämns Teori. Litteraturstudien som är en viktig del i 

arbetet omfattade såväl böcker som elektroniska källor. 

 

3.1 Redogörelse av industriarmaturer 

De armaturtyper som jämförs i den här studien är en lysrörsarmatur med T8-lysrör som 

installerades för ca 25 år sedan och en modern LED-armatur från leverantören Waldmann 

med produktnamnet Taureo. 

3.1.1 Lysrörsarmatur  

 

Lysrörsarmaturen använder sig av ett elektromagnetiskt klass C don som enligt 

produktbeteckningen har en effektfaktor på 0,5.  Med hjälp av en 

faskompenseringskondensator kan dock effektfaktorn förhöjas.  Principen fungerar likadant 

som förklarats i föregående kapitel 2.3.1 och 2.3.2. Enligt lysrörsbeteckningen skall varje 

lysrör förbruka 58 W men ytterligare effekt kommer troligen tillkomma från bland annat 

effektförluster i drosseln/donet. Vid installation ansluts antingen en treledarkabel eller 

femledarkabel beroende på antalet armaturer som skall installeras. Vid större grupper där en 

femledarkabel måste dras ut ansluts tre faser i armaturen där en fas används till varje armatur 

och de två resterande endast förbikopplas. 

 

Figur 12. Verklig bild av den lysrörsarmatur som studeras. 
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Figur 13. El schema för den lysrörsarmatur som studeras. 

 

3.1.2 LED-armatur (Taureo) 

 

LED-armaturen som jämförs i denna studie har enligt produktbladet en effekt på 34 W per 

ljuskälla eller LED-modul. Installationsprocessen är mycket enkel där både drivdonet och 

LED-modulen ansluts direkt på armaturskenan. Armaturerna har en egen anslutningsplint och 

förbikoppling vilket leder till att ingen kabel behövs om armaturerna placeras i serie utan 

mellanrum. Eftersom armaturskenan är så pass anpassbar kan det även väljas hur många 

ljuskällor som behövs per armatur. Drivdonet som används för armaturen är ett elektroniskt 

don (HF-don) klass A1 med DALI-styrning (Waldmann 2016). Detta innebär att belysningen 

kan styras med hjälp av varje ljuskällas enskilda driftdon utifrån den informationen som 

programmeras för systemet vilket gör belysningen både anpassbar och energieffektiv 

(Wennerström 2016). 

 

 

Figur 14. Verklig bild av ljuskällan hos LED-armaturen Taureo som studeras. 

 

 

Figur 15. Verklig bild av driftdonet hos LED-armaturen Taureo som studeras. 
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3.2 Fastställning av armaturantal 

Inledningsvis av studien krävdes en bestämning av armaturantalet. Därigenom gjordes en 

uppskattning av lagerlokalens area samt ett antal studier som bygger grunden till de tekniska 

resultat som senare erhölls. 

3.2.1 Studie av lagerlokalen 

 

En energieffektivisering i form av belysningsbyte i en byggnad kräver först och främst att 

nuvarande armaturtyp samt antal är känt. En studie av de befintliga armaturerna i lagerlokalen 

gjordes till fördel för de fortsatta studierna. Eftersom inga dokumenterade fakta eller 

planritning över belysningen fanns tillgänglig gällande de nuvarande lysrören var en 

rundvandring i byggnaden nödvändig där räkning för hand fick utgöra arbetsmetoden. Genom 

att räkna ett antal gånger fastställdes en slutlig siffra av antalet armaturer som utgjorde de 

gamla T8-armaturerna som möjligen skall bytas.  

Ytterligare relevant information som erhölls under studiebesöket i lokalen var höjden 

armaturerna var belägna på. Genom mätning med hjälp av en lasermätare kunde resultatet 

bestämmas. Armaturernas belägna höjd användes i ett senare skede till fastställande av vilken 

typ av lins LED-armaturerna skall vara utrustad med. Ett antal olika typer av linser finns 

tillgängliga för att användningsområdet för LED-armaturen beroende på önskad 

ljusfördelning som beror av höjden etc.  

3.2.2 Fastställning av LED-armaturer 

 

Bestämning av armaturantal ligger till stor grund för resultaten av denna studie. Både den 

totala effektförbrukningen och kostnaden erhålls som ett resultat av armaturantalet. 

Armaturantalet i sin tur baseras på ljusstyrka samt de krav som beror av ytan i lokalen. 

Bakgrunden till ytans relevans är SI-enheten lux (belysningsstyrka) som är definierat som 

lumen per kvadratmeter.  

Med de framförda faktorerna bestämdes ytan som skall belysas av LED-armaturerna och som 

förnuvarande illumineras av lysrör. Ytan delades in i sju mindre delar för att underlätta 

fördelning av armaturerna på ytan i och med att ytan inte utgörs av någon symmetrisk form. 

Ytterligare omständighet som förenklas genom zonuppdelning är exempelvis undvikande av 

vissa överdimensionerade eller underdimensionerade delar av lokalen. För att erhålla 

godtycklig belysningsstyrka över hela lokalen beslutades därmed att dela upp lokalen. Till 

följd av zonuppdelningen (se figur 16) kunde således arean för samtliga delar enkelt mätas 

med hjälp av mätfunktionen i MagiCAD som är ett tilläggsprogram till AutoCAD. 



23 

 

Figur 16. Områdesuppdelning av lokalen. 

 

Utöver arean erhölls information om det belysningskrav som ställdes på byggnaden genom 

Caverion AB, vilka även tidigare genomfört stora belysningseffektiviseringar åt B&B-Tools. 

Med tanke på den ljusnedgång som LED-modulerna har under sin livslängd krävs en viss 

överdimensionering enlig det LLMF-värdet som gäller för den valda armaturen. Därefter 

beräknades antalet armaturer utefter följande formler: 

𝐵𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 [𝑙𝑚/𝑚2] ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] = 𝑙𝑗𝑢𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙𝑚]       (9) 

𝐿𝑗𝑢𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙𝑚]

𝑙𝑗𝑢𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒/𝑙𝑗𝑢𝑠𝑘ä𝑙𝑙𝑎 [𝑙𝑚/𝑠𝑡]
= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑗𝑢𝑠𝑘ä𝑙𝑙𝑜𝑟 [𝑠𝑡]                           (10) 

 

Dessa beräkningar gav ett ungefärligt värde som därmed fick avrundas till närmaste heltal. 

Eftersom ljuskällor endast kan existera i heltal samt i och med intresse kring den verkliga 

belysningsstyrkan beräknades det hela igen med utgångspunkt från antalet ljuskällor som 

numera är dimensionerade. Därför används formlerna på nedan framförda vis: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑗𝑢𝑠𝑘ä𝑙𝑙𝑜𝑟 [𝑠𝑡] ∗ 𝑙𝑗𝑢𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒/𝑙𝑗𝑢𝑠𝑘ä𝑙𝑙𝑎 [𝑙𝑚/𝑠𝑡] = 𝑙𝑗𝑢𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙𝑚]     (11) 

                            
𝐿𝑗𝑢𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙𝑚]

𝐴𝑟𝑒𝑎 [𝑚2]
= 𝐵𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 [𝑙𝑚/𝑚2 ]                     (12) 
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Belysningsstyrkan kan härmed kontrolleras utefter belysningskravet i lokalen. Det bör göras 

för att undvika felberäkningar som kan medföra att belysningsstyrkan kraftigt understiger 

kraven.  

 

3.3 Mätning med Metrums elkvalitetsinstrument 

Metrum SPQfx är ett mätinstrument som är speciellt anpassat för att utföra tillförlitliga 

elkvalitetsmätningar. Instrumentet är lämpligt som mätinstrument i alla delar av elnätet. 

Denna instrumenttyp klarar av en inmatningsspänning mellan 85-264 V växelspänning vid 

47-63 Hz eller en likspänning på 110-375 V. Mätresultaten som erhålls från instrumentet 

redovisas direkt i mätinstrumentets integrerade datorprogram där värdena kan sparas ner för 

dokumentering eller liknande syften.  

 

Figur 17. Mätinstrumentet Metrum SPQfx. 

I studien ingår att redogöra för skillnader i energiförbrukning för olika armaturtyper. För att 

uppfylla detta mål krävdes en mätning av armaturernas effektförbrukning. Armaturernas 

effekt var känt från deras produktblad. En nackdel med det är att produktbladet beskriver 

effekten vid begynnelsen av armaturens livslängd. Av ett antal olika faktorer, bland annat att 

faskompenseringen för lysrören minskar i effektivitet samt effektförluster i driftdonet, sker en 

ökning av effektförbrukningen med tiden. För att därmed skapa en så tillförlitlig samt korrekt 

studie av energieffektiviseringen som erhålls vid ett armaturbyte, krävdes en mätning av den 

verkliga effekten vid lysrörens nuvarande tillstånd.  

När det gäller LED-armaturerna som skall ersätta lysrören gjordes en mätning av effekten 

trots att de är nya och därigenom bör stämma överrens med produktbladets anvisningar. Detta 

gjordes för att skapa en gemensam grund för armaturerna och därmed undvika olika 

avvikelser som kan bero av lokalisering i elnätet vid mätning. Spänning, strömmar och olika 

störningar kan skilja sig på olika platser och för att trots avvikelser erhålla en så korrekt 

mätning som möjligt utfördes båda mätningarna på samma position. Med hjälp av Metrums 

instrument kunde den verkliga effekten erhållas. 
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Mätningen utfördes inte enbart för att mäta effekten, minst lika stor del av mätningen 

utgjordes av övertonsmätning. Detta gjordes för att kunna redogöra skillnader mellan 

övertonshalterna hos de olika ljuskällorna.  

Metoden utfördes genom att ansluta armaturen till en grendosa som i sin tur anslöts till ett 

eluttag. Mätinstrumentet Metrum SPQfx anslöts sedan genom två kopplingssladdar (ena till 

fasen och andra till nollan) till grendosan. Dessutom placerades en strömtång (se figur 18) 

runt nolledaren hos grendosan med utgångspunkt i Metrum-instrumentet.  En viktig detalj 

som bör kontrolleras är att strömtången är vänd åt ”rätt” håll. Beroende av vilket håll 

strömtången är vänd blir den uppmätta fasvinkeln hos strömmen verklig fasvinkel, plus 0 

grader eller plus 180 grader. Om strömtången är vänd åt ”fel” håll erhålls en fasvinkel som 

resulterar i att effekten får ett negativt värde, vilket ska tolkas som att effekten går i riktning 

från last till nätet. I och med att mätningen sker över en induktiv last vad gäller T8-

armaturerna bör strömmens sinuskurva befinna sig efter spänningens. Under mätningen av 

LED-armaturerna som är en kapacitiv last bör däremot strömmens sinuskurva befinna sig före 

spänningens. 

 

Figur 18. Strömtång för mätning av ström. 

Kopplingarna för de två armaturerna var i fullständig enlighet med varandra och gav relevanta 

resultat som redovisas i kommande kapitel.  

 

3.4 Tillvägagångstätt för energi- och kostnadsberäkningar 

Investeringskostnaden för de LED-armaturerna som är tänkta att ersätta lysrörsarmaturerna 

utgicks ifrån materialkostnaderna samt den jämförbara arbetskostnaden ifrån det föregående 

arbetet som Caverion gjorde på B&B-tools. Andra kostnader som inte räknas med i 

arbetskostnaden i detta arbete är övertid, resetid, kostnader för att hyra byggnadsställningar 

m.m. Detta för att kostnaderna på dessa parametrar är svåra att precisera och kan variera från 

arbete till arbete. Endast den ordinära arbetskostnaden räknas därför med. 

Materialkostnaderna togs ifrån en offert från det föregående arbetet eftersom likadana 

armaturer är tänkta att installeras.  
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Underhållskostnaden för bägge armaturtyperna begrundas i drifttiden för anläggningen samt 

ljuskällan och dess komponenters livslängd, se formel (13). Utbyte av dessa berör främst 

lysrörsarmaturen med lysrör och glimtändare eftersom de behövs bytas ut mycket mer 

frekvent än LED-armaturens komponenter.  

Armaturernas energikostnad per år beräknades utifrån den uppmätta effekten från 

mätningarna samt antalet armaturer samt drifttiden per år (se formel (14)). För att sedan 

omvandla energiförbrukning till kostnad behövdes information om elpriset. Ett värde för 

elpriset erhölls genom att studera det genomsnittliga elpriset för varje kalenderår sedan år 

2002 (Fortum 2016). Energiskatt och moms togs ifrån Vattenfalls och Svensk Energis 

uppskattningar för 2016 och räknades sedan ut enligt formel (15) (Vattenfall 2016), (Svensk 

energi 2016).  

 

𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [å𝑟] =
𝐿𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [ℎ]

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑  [ℎ/å𝑟]  
     (13) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑘𝑊ℎ/å𝑟] = 𝑃 [𝑊] ∗ 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 [ℎ/å𝑟]  (14) 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑘𝑟/å𝑟] = 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 [𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ] ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑘𝑊ℎ/å𝑟]  (15) 
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4. Resultat 

I följande kapitel redogörs de resultat som detta arbete har kommit fram till. Resultaten 

grundar sig i det förhållningssätt som finns i metodbeskrivningen och därigenom följer 

strukturen av resultatet utförandets tidsordning. Något som bör beaktas när man studerar 

resultaten är att T8-armaturerna är cirka 20-25 år gamla, medan LED-armaturerna däremot är 

helt nya produkter. 

4.1 Fastställning av armaturantal 

Studien av lagerlokalen som beskrivits i metodkapitlet visade att 102 befintliga T8-armaturer 

finns installerade i lokalen vilka är möjliga för utbyte. Varje T8-armatur består av två 

ljuskällor vilket därmed ger 204 ljuskällor. 

Tabell (2) nedan omfattar resultaten av den beräkningsprocess som förklarats i kapitel (3.2) 

vilket behandlar bestämning av antalet LED-armaturer av typen Taureo vars produktblad 

redovisas i bilaga 4. För att erhålla tydlig förståelse av resultaten för varje område av lokalen 

sker en hänvisning till figur (16) som visar de olika områdena. Varje område skall uppfylla 

belysningskraven som utgjordes av en belysningsstyrka på 200 lux. I och med stora 

ljusnedsättning under LED-modulernas livstid antogs en belysningsstyrka på ungefär 245 lux 

som därmed bör ge lysdioderna en kapacitet att klara av cirka 60000 timmar. Ljusflödet från 

ljuskällan är enligt produktbladet 4000 lm. Beräkningarna som gjorts för att få fram resultatet 

utgår därmed ifrån dessa två parametrar.  

Tabell 2. Framtagna värden för antalet armaturer lämpliga i lokalen. 

Område: 1 2 3 4 5 6 7 

Antagen belysningsstyrka  
[lux, lm/m²] 245 245 245 245 245 245 245 

Områdesarea [m²] 323 509 522 752 161 193 191 

Ljusflöde per armatur [lm] 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Antal ljuskällor [st] 20 32 32 46 10 12 12 

Antal armaturer [st] 10 16 16 23 5 5 6 

Verklig belysningsstyrka  
[lux, lm/m²] 247,7 251,5 245,2 244,7 248,4 248,7 251,3 

 

Ytterligare urval krävdes vilket omfattar val av LED-ljuskällans 

lins. Typ av lins beror av höjden i lokalen vilket är cirka 6 m. 

Därmed behövs en N-lins vars egenskaper redovisas i 

produktbladet i bilaga (4).  

Placering av armaturerna är ytterligare en process som studien 

omfattar, dessa resultat visas i Bilaga 1-3. Där erhålls ritningar 

av dels de gamla T8 armaturerna, de tidigare installerade LED-

armaturerna samt även de planerade framtida LED-armaturerna. 

I område 4 (se figur 19) finns ett hinder i form av en stor 

lufttrumma som blockerar möjligheten för placering av 

armaturerna i fullständig symmetri. Därför har området 

anpassats utifrån detta hinder rent placeringsmässig. Figur 19. Område 4 i lokalen, med 

utplacerade LED-armaturer. 
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4.2 Mätning med Metrums elkvalitetsinstrument 

Mätning med elkvalitetsinstrument utgjorde en viktig del av arbetet då det resulterade i 

viktiga iaktagelser såsom belysningstypernas verkliga effekt. Dessutom avlästes de 

bidragande övertoner som armaturerna skapar. Effekterna som erhålls ligger även till grund 

för de energi- samt kostnadsberäkningar som redovisas i nästkommande kapitel 4.3. Storleken 

på armaturtypernas effektskillnader har stor inverkan på de energi- samt kostnadsbesparingar 

som arbetet påvisar och därmed är armaturertypernas effekt en viktig parameter.  

4.2.1 Effekt - T8-lysrörsarmatur 

 

Genom mätningen med elkvalitetsinstrumentet erhölls de värden som ringats in i figur (20) 

nedan. De värden som kan vara intressanta är spänningen, strömmen samt de olika effekterna. 

Effekterna styrs av spänningen samt strömmen och begrundar sig i Ohms lag. Enligt 

produktinformationen skall armaturens lysrör förbruka 58 W per lysrör och således totalt 116 

W, vid mätningarna visades sig detta värde dock vara missvisande. Den effekt som används i 

beräkningarna i kommande redovisade resultat är den aktiva effekten vilket enligt mätning 

blev ungefär 170 W. Vid noggrannare beräkning enligt formel (16) blev den aktiva effekten 

170,46 W men avrundas till 170 W i beräkningarna. 

 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cos   (16) 

 

𝑃 = 233,9 ∗ 0,8 ∗ cos −24,36 

𝑃 = 170, 46 𝑊 

 

 

Figur 20. Effektmätning av lysrörsarmaturen med mätinstrumentet Metrum. 
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4.2.2 Effekt – LED-armatur (Taureo) 

 

Gällande LED-armaturens uppmätta värden blev resultatet enligt figur (21) som även i detta 

fall visar spänning, ström samt olika effekter. Enligt produktbladet som bifogats som bilaga 

(4) skall ljuskällan av typen Taureo endast förbruka en aktiv effekt på 34 W. Den verkliga 

effekten mättes med hjälp av elkvalitetsinstrumentet, dock visades inte den sista värdesiffran i 

fönstret och den aktiva effekten fick istället räknas ut med spänningen, strömmen samt 

fasvinkeln (Formel 16).  Det beräknade värdet på den aktiva effekten blev således 33,35 W 

men i uträkningarna används istället 34 W som säkerhetsmaginal eftersom värdena som 

visades i fönstret fluktuerade.   

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cos     (16) 

 

𝑃 = 235,74 ∗ 0,15 ∗ cos 19,41 

𝑃 = 33,35 𝑊 

 

Figur 21. Effektmätning av LED-armaturen med mätinstrumentet Metrum. 

 

4.2.3 Övertoner – T8-lysrörsarmatur 

 

Övertoner har, som redan tidigare diskuterats, olika negativa konsekvenser. Övertoner hos en 

armatur kan mätas med hjälp av elkvalitetsinstrument, vilket utförts i denna studie enligt de 

metoder som beskrevs i kapitel 3.2. Resultaten från denna mätning redovisas dels i staplar (se 

figur 22) som visar varje enskild tons amplitud. Aktuell frekvens visas på x-axeln och sträcker 

sig från andra övertonen fram till 50:e övertonen. De gula staplarna visar övertonernas 

amplitud hos strömmen och de röda staplarna, som är betydligt mindre, visar övertonernas 

amplitud hos spänningen. Enheten som stapeldiagrammet visar är procent av grundtonen. 
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Tredje övertonen, som är den största för en T8-armatur med två lysrör, har alltså en amplitud 

på cirka 18,5% av grundtonen.  

THD, som är en beräkningsmetod som mäter den totala sammanlagrade övertonshalten, anges 

för spänning och ström uppe i högra hörnet av figur (22). Denna faktor anges också i procent 

av grundtonen och är betydligt högre för strömmen än för spänningen, vilket är det förväntade 

resultatet enligt vad som beskrivs i avsnitt 2.4.2.  

 

 

Figur 22. Stapeldiagram av övertonshalterna hos lysrörsarmaturen. 

Diagrammet nedan (se figur 23) visar spänningens (den röda) samt strömmens (den gula) 

kurvor för T8-armaturer. Kurvorna anges som strömmens samt spänningens amplitud i 

procent över en viss tid. För strömmen motsvarar varje procentenhet ungefär 20 mA och för 

spänningen gäller cirka 3,33 V per procentenhet. Diagrammet visar även att övertonerna har 

stor påverkan på strömmens kurva, vilket kan ses i figur (23). Vid strömmar och spänningar 

utan övertoner erhålls rena sinuskurvor. I detta fall erhålls en förhållandevis ren sinuskurva 

hos spänningen men en kraftigt deformerad strömkurva.  
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Figur 23. Kurvform hos lysrörsarmaturens strömmar samt spänningar där amplitud anges i procent över tid. 

 

4.2.4 Övertoner – LED-armatur (Taureo) 

 

Övertonsmätningen av LED armaturen Taureo gjordes med endast en ljuskälla och ett drivdon 

vilket bör beaktas vid bedömningen av resultatet. Precis som för T8-armaturerna redovisas 

övertonerna för såväl ström som spänning i form utav staplar (se figur 24). Staplarna anges i 

procent av grundtonen. De frekvenserna med udda ordningsnummer skapar kraftigast 

övertoner där tredje övertonen är överlägset störst. Det kan som tidigare förklarat leda till 

överbelastning i nolledaren. I denna mätning är tredje övertonshalten i storleksordning 8,5 % 

av grundtonen.  

Mätparametern THD som anger den sammanlagrade övertonshalten för LED-armaturerna 

anges även här i procent av grundtonen. Såväl THD som staplarna för enskilda övertoner 

visar att övertonerna hos strömmen är multipelt större än för spänningen. 

 



32 

 

Figur 24. Stapeldiagram av övertonshalterna hos LED-armaturen. 

 

De resultat av övertonshalterna som erhölls vid mätning med elkvalitetsinstrumentet redovisas 

i ett diagram (se figur 25) vars mätvärden baseras på LED-armaturens egenskaper. Vid en 

noggrann studie kan små drag av övertoner upptäckas på spänningens kurva, vilket även syns 

i figur (24) ovan. Iakttagelser av strömmens kurva ger starka indikationer av höga 

övertonshalter vilket dessvärre bidrar till en något deformerad sinus.  

 

 

Figur 25. Kurvform hos LED-armaturens strömmar samt spänningar där amplitud anges i procent över tid. 

4.3 Energi-och kostnadsberäkningar 

Utifrån beräkningen av antalet armaturer samt armaturernas effekt, som redovisas i tabell (3), 

kan bland annat den totala effekten och energiförbrukningen beräknas. Eftersom 

lysrörsarmaturen kräver både större antal och mer effekt per armatur blir effekten och således 

energiförbrukningen betydligt högre. Drifttiden per dygn är givetvis densamma för bägge 

armaturer och utgick ifrån när företaget hade sin verksamhet vilket enligt den 

fastighetsansvarige på B&B-Tools var 15 timmar per vardag med ingen aktivitet på helger. 
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Tabell 3. Kostnadskalkyl 

Kostnadskalkyl     

      

Armaturtyp LED (Taureo) T8-lysrörsarmatur 

      

Antal armaturer 82 102 

Antal ljuskällor 164 204 

Effekt per ljuskälla [W] 34 58 

Effekt per armatur [W]* 68 170 

(inkl. driftdon)     

Total effekt [W] 5 576 17 340 

      

Drifttid [h/år] 4 420 4 420 

Energianvändning per år 
[kWh/år] 24 645,9 76 642,8 

Energikostnad per år [kr/år] 20 481 63 690 

Investeringskostnad [kr] 381 370 0 

      

 

 

I figur (26) går det att se den stora skillnaden i energiförbrukning mellan de olika 

belysningsarmaturerna. Med ett byte till LED-armaturen Taureo kan energiförbrukningen 

enligt diagrammet minskas med ungefär 52 000 kWh per år vilket motsvarar 68 procent. 

 

 

Figur 26. Årlig energiförbrukning för de respektive armaturtyperna. 

Eftersom elpriset är konstant oberoende av vilket belysningssystem som används, blir 

förhållandet mellan energianvändningen och energikostnaden densamma. Det exakta värdet 

för de båda armaturtyperna visas i tabell (3). 
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Tabell 4. För att kunna omvandla energiförbrukning till en verklig kostnad, i detta fall per år krävs en estimering av 

elpriset. 

Elpris [öre/kWh]   

    

Elpris innan påslag och skatt 37,25 

Energiskatt 29,2 

Moms (+25%)  16,65 

    

Totalt:  83,1 

 

 

 

Figur 27. Årlig energikostnad för respektive armaturtyper. 

 

Figur (28) visar den totala kostnaden efter 14 år då ljuskällan i LED-armaturen har tappat 20 

procent av belysningsstyrkan och eventuellt byts ut. Detta beräknas i sådana fall kosta (med 

dagens priser vilket givetvis kan ändras till en mindre summa) 93 480 kr. Innan dess har man 

sparat 247 058 kr som är skillnaden mellan staplarna i figur (26). Även om 

investeringskostnaden är en stor del av LED-armaturen blir det ändå ett ekonomiskt 

fördelaktigt alternativ på grund av en mycket lägre energikostnad och låg underhållskostnad. I 

jämförelse med lysrörsarmaturen som givetvis inte har någon investeringskostnad får man en 

klar bild på hur över tid en investering kan betala tillbaka sig. 
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Figur 28. Den totala kostnaden för respektive armaturtyp efter 14 år. 

 

Underhållskostnaden som redovisas i tabell (5) gäller endast för lysrörsarmaturerna. 

Drifttiden som tidigare var satt till 4 220 timmar per år gav en livslängd runt 4,5 år för 

lysrören och glimtändarna. Under en 14-års period blir det minst tre byten med antagande att 

lysrören och glimtändarna ersattes för inte allt för lång tid sedan. Totalt uppgick detta till en 

totalkostnad på ungefär 23 500 kr. Priser är tagna från belysningsgrossistern Lampornu.se. 

     

Tabell 5. Underhållskostnad för lysrörsarmaturen under en 14-års period. 

Underhållskostnad T8-lysrörsarmatur under 14 år T8-Lysrör Glimtändare 

      

Livslängd [h] 20 000 20 000 

Drifttid [h/år] 4 220 4 220 

Livslängd [år] 4,52 4,52 

Byten 3 3 

Antal per byten 204 204 

Pris per st (exkl. moms)  28,85 kr 9,55 kr 

Materialkostnad per byte  5 885,40 kr 1 948,20 kr 

      

Totalt:  17 656,20 kr 5 844,60 kr 
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Vid en investering är det viktigt att ha vetskap om när investeringen börjar återbetala sig 

eftersom investeringens syfte är att få bästa avkastning på investerat kapital. I figur (29) fås 

”break-even” punkten som inträffar ungefär 8 ½ år efter investeringen.  

 

 

Figur 29. Kostnad för armaturtyperna över tid. 
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5. Diskussion 

En jämförelse mellan de två armaturtyperna utgör en central roll i diskussionen där dess 

fördelar och nackdelar analyseras. Faktorer som dock främst bör tas i beaktning är att studien 

begrundar sig i nya LED-armaturer samt 20-25 år gamla lysrörsarmaturer. Därmed hade 

många resultat varit annorlunda vid en jämförelse av enbart nya belysningar. Ytterligare 

faktor som måste tas i beaktning är att oväntade problem, som exempelvis kan orsaka att 

armaturer går sönder eller liknande, inte beaktas i studien. En risk för oväntade problem finns 

alltid och bör därmed finnas i åtanke. Risken torde dock vara störst vid högre ålder hos 

armaturerna vilket ger en nackdel åt de gamla lysrören som förnärvarande används i lokalen.  

Energieffektivisering av belysning i en lokal omfattar alltid mycket planeranden samt 

hänsynstaganden. Planeringen, som gjordes kring det antalet LED-armaturer som krävs för att 

erhålla en god belyst lokal, krävde ett antal beräkningar samt mätningar som utförts enligt de 

formler som beskrivits i metoden. Genom denna metod erhålls inte fullständigt korrekta 

resultat eftersom yttre påverkan som till exempel dagsljus från fönster och nedsmutsning av 

ljuskällor från t.ex. damm inte tas i beaktning. Eftersom LED-armaturer av typen Taureo 

redan finns installerade över stor yta av lokalen behövs inga ytterligare hänsynstaganden av 

ögats upplevelse av ljuset från de nya armaturerna göras. Detta för att denna studie utgår ifrån 

samma ljuskrav och resultaten anses således godtagbara. För mer preciserade resultat bör 

dock ett ljusberäkningsprogram användas.  

Belysningsstyrkan anger det ljus som avges från ljuskällan i en viss riktning. Kravet för 

belysningsstyrkan i anläggningen hade för den tidigare installationen fastställs till 200 lux. De 

nya armaturerna som är tänkta att installeras medger en degradering av belysningsstyrkan 

efter cirka 60 000 timmar till 80 procent av den ursprungliga belysningsstyrkan. Detta 

definieras som ljuskällans livslängd. För att inte få en allt för svag belysning under en längre 

tid överdimensioneras belysningen en viss grad i projekteringsstadiet. När denna siffra 

understiger ett visst tröskelvärde kan synförmågan i lokalen försämras. Dock innefattar även 

kravet i sig en liten marginal vilket därmed ger en möjlighet att behålla ljuskällorna utöver de 

14 år som LED-modulerna med nuvarande drifttid är beräknade att vara fullt brukbara. 

Lysrörsarmaturerna som för närvarande utgör belysningen av lokalen beräknades till 102 

stycken med två ljuskällor vardera. Annorlunda blev resultaten av antalet LED-armaturer som 

bör användas vid god dimensionering av belysningsstyrka. En klar minskning av armaturer 

skulle ske vid armaturbyte då 82 st armaturer med 164 st ljuskällor beräknades fram. Färre 

antal ljuskällor bör ha stor inverkan på såväl energiförbrukning som investeringskostnad. 

Denna minskning bör därmed skapa positiva konsekvenser i och med att belysningsstyrkan 

ändå uppfylls med god marginal.  

Stor del av studiens huvudsyfte utgörs av en jämförelse mellan T8-lysrör samt lysdiodrar. 

Först och främst kan de bedömas gentemot sig själva. Vad gäller mätningen av lysrörs-

armaturen erhölls en effekt av 170,46 W vilket är betydligt mer än vad som angetts i 

produktbeskrivningen. Lysrören skall dra 58 W var vid nyskick, samt att drosseln även ger 

stora effektförluster. Beroende av åldern på armaturen ökar normalt sett effekten i och med att 

alla komponenter kräver högre ström för att hålla samma kapacitet. En annan trolig faktor till 

den avsevärda effektökningen bör vara att faskompenseringen från kondensatorn har kraftigt 

försämrats. Vidare ger även stora övertonshalter en högre effektförbrukning och i och med 

stora övertonshalter kan möjligen vara en faktor som har stor inverkan. Oavsett bakgrund till 

problemet utgör denna kraftiga effekt en stor nackdel vad gäller egenskaperna hos armaturen. 
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Vad gäller lysdioderna och dess armatur erhölls ett resultatvärde från mätningen med 

elkvalitetsinstrumentet på 33,35 W. Det värdet skiljer sig ytterst minimalt från det som 

angetts i produktbeskrivningen som uttryckligen visar 34W. Denna ypperliga skillnad bör 

enbart utgöras av några få felkällor. Delvis kan instrumentets mätnoggrannhet och 

avrundningsmarginal vara en orsak till skillnaden i förhållande till produktbladets värde. 

Ytterligare faktorer skulle kunna utgöras av skillnader i dels denna studiens mätmetod samt 

mätmetoden som använts av tillverkarna. En trolig faktor som bör ha måttlig påverkan är den 

differens mellan spänningarna som utgjort grunden för mätningarna. Spänningen vid 

tillverkarnas mätning var antagligen inte identisk som vid studiens mätning, därmed kan små 

differenser uppstå i resultaten. Men skillnaderna är såpass minimala att samtliga resultat vilka 

utgår ifrån effekten kommer erhålla precisa värden. Därigenom anses skillnaden oväsentlig 

och medför därför inga vidare felmarginaler.  

Ifall man jämför de båda armaturtypernas effektförbrukning är det enkelt att se var den största 

besparingen kring ett byte av belysning finns. Hos lysrörsarmaturen är effektförbrukningen 

fem gånger så hög som hos LED-armaturen vilket bidrar till att ett armaturbyte skulle 

innebära många positiva konsekvenser som exempelvis en lägre energikostnad. 

Underhållskostnaden kommer också minska vid ett byte eftersom lysrörsarmaturernas lysrör 

och glimtändare endast håller i ca 20 000 timmar, förutom materialkostnad för detta byte som 

har räknats med i studien tillkommer även en arbetskostnad. Denna arbetskostnad har inte 

tagits hänsyn till eftersom B&B-Tools kan både överlämna uppgiften till sin egen personal 

eller ett elinstallationsföretag som Caverion vid ett mer omfattande arbete.  

 

Investeringskostnaden har en stor betydelse gällande både återbetalningstid och totalkostnad, 

en kort återbetalningstid eftersträvas givetvis tillsammans med en hög kvalitet av produkten 

som köps in. I denna studie har investeringskostnaden beräknats utifrån materialkostnaden 

från en offert av det tidigare arbetet samt den ordinära arbetskostnaden utan tillägg. Utifrån 

denna kostnad samt energi-och underhållskostnaden togs en återbetalningstid fram som blev 

ungefär 8,5 år. Med ytterligare arbetskostnader höjs återbetalningstiden en aning men inget 

som överstiger summan på 247 058 kr som besparats under en 14-års period. 

Övertoner ger kraftiga störningar på elnätet och därmed eftersträvas så låga övertonshalter 

som möjligt. Spänningsövertonerna är små för såväl lysrören som lysdioderna. Därmed blir 

inte dess sinuskurva deformerad och konsekvenserna blir minimala. Elnätet hos B&B-Tools 

är så pass starkt att spänningsövertonerna inte ger några direkta negativa biverkningar. 

Däremot erhålls extremt kraftiga övertonshalter hos strömmen. För såväl lysrörsarmaturen 

som LED-armaturen är övertonshalterna minimala hos de frekvenserna med jämna 

ordningsnummer. De med udda ordningsnummer är däremot väldigt kraftiga. 

Vid närmre studie av övertonshalten för varje frekvens kan tredje övertonen bedömas som 

överlägset störst vilket kan bidra till höga strömmar i nolledaren. Detta kan medföra att  

nolledarens area behöver ökas. För övertonerna hos LED-armaturen erhölls samma resultat, 

att tredje övertonen är betydligt kraftigare än resterande övertoner. Samma åtgärder kan 

därför även behövas för dessa armaturer. 

THD, som ät ett mätvärde av den totala sammanlagrade övertonshalten hos en armatur, 

uppmättes för strömmen till cirka 33 % för lysrörsarmaturen och 12,5 % för LED-armaturen. 

Jämför man dessa värden med spänningens totala harmoniska distorsion på cirka 2 % syns en 

stor skillnad. Dessa skillnader visar tydligt hur mycket mer övertoner som deformerar 

strömmens kurva gentemot spänningens. Påverkan på spänningen är så minimal att kurvan 

fortfarande är en förhållandevis ren sinuskurva.  



39 

Studiens resultat redogör alltså en kraftig skillnad i övertonshalt mellan lysrörsarmaturerna 

och LED-armaturerna. Denna kraftiga skillnad visar att LED-armaturerna av typen Taureo är 

mer skonsamma för elnätet än gamla lysrörsarmaturer med T8-lysrör. Det skall dock tilläggas 

att mätningen skedde på endast en ljuskälla samt ett HF-don av LED-armaturen Taureo i brist 

på driftdon och på två ljuskällor respektive drosslar. Detta borde innebära en ökning av LED-

armaturens övertoner men knappast något som överstiger lysrörsarmaturens THD på 33 %. 

Eftersom övertoner är en konsekvens av icke-linjära laster uppstår dessa både i elektroniska 

och elektromagnetiska driftdon. I elektroniska driftdon skapas övertoner bland annat vid 

likriktning av växelspänningen och i elektromagnetiska driftdon till viss del på grund av 

järnkärnans icke linjära egenskaper. 

 

Åldrandet hos lysrörsarmaturen är som tidigare nämnt en viktig parameter att framhäva 

eftersom lysrörsarmaturens funktion blir kraftigt försämrad med tiden. Detta är ytterligare en 

faktor som pekar mot att energieffektivisering av belysning ger positiva konsekvenser och bör 

utföras vid behov.  
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6. Slutsats  

Resultatet av detta arbete pekar på ett antal fördelar samt nackdelar med de två undersökta 

armaturtyperna. Det som ligger till störst grund för arbetets slutliga resultat är den skillnad i 

effektförbrukning som finns mellan de båda armaturtyperna. LED-armaturerna skulle vid 

installation skapa en sammanlagd effektförbrukning på endast en tredjedel av den effekt som 

lysrören förnuvarande förbrukar. Genom denna möjliga minskning i effektförbrukning skulle 

en energieffektivisering i form av armaturbyte bidra till stora kostnadsbesparingar. Den årliga 

kostnadsbesparingen är cirka 43 000 kr. Under en period av 14 år skulle nästan 250 000 kr 

kunna sparas enligt den beräkningsmetod som används i detta arbete.  

Den kalkylmetod som använts visar de ekonomiska vinster som kan erhållas vid ett 

armaturbyte till LED-armaturer av typen Taureo. Kalkylen visar en energieffektivisering med 

stor lönsamhet. Break-even visar hur lång tid efter installationen som investeringen blir 

lönsam. Enligt de gjorda beräkningarna är denna tidsperiod 8,5 år. I och med att armaturerna 

håller mycket längre än denna, uppnås hög lönsamhet.  

Gamla belysningsarmaturer genererar övertoner vilket kan skapa olika problem. Armaturer 

som skapar låga mängder med övertoner eftersträvas och enligt de mätningar som utförts i 

denna studie visar att LED-belysningen Taureo har betydligt lägre halter av övertoner än 

lysrörsarmaturerna med T8-lysrör. 

Arbetet visar tydligt att det finns både ekonomiska och tekniska fördelar att göra ett 

armaturbyte från lysrör till LED.  

 

 

7. Rekommendationer för fortsatt arbete 

Önskar man göra en mera omfattande utredning avseende belysningsplaneringen samt 

arbetskostnaden bör en ljusplanering utföras med hjälp av programmet Dialux. Resultatet man 

får från en sådan mera omfattande utredning påverkar inte nämnvärt resultatet av detta arbete. 
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Bilaga 1 – Ritning från CAD över lokalen i nuvarande tillstånd. 
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Bilaga 2 – Ritning från CAD över lokalen med enbart lysrörsarmaturer. 
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Bilaga 3 – Ritning från CAD över lokalen med enbart LED-armaturer. 

 

 

 

 

 

 



49 

Bilaga 4 – Produktblad för LED-armaturen Taureo. 

 


