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1 SAMMANFATTNING 

Projektet energieffektivt ljus i boendemiljö har genomförts mellan åren 2010 – 2014 som ett 

samarbete mellan Fagerhult, JM och Sustainable Innovation. Projektet har finansierats av 

Energimyndigheten.  

Projektets syfte var att driva på utvecklingen av energieffektiv belysning i bostadsområden 

genom att utveckla, testa och analysera lösningar inom olika delar av boendemiljön. De 

valda lösningarna skulle förutom att vara energisnåla även leda till ett lägre 

underhållsbehov, längre underhållsintervall samt medföra förbättrad kvalitet och 

användarvänlighet.  

Två nyproduktionsområden i Stockholm valdes ut för att testa belysningslösningarna, 

kvarteret Garphyttan i Norra Djurgårdsstaden (Byggherre Seniorgården) samt kvarteret 

Fridhem i Solna Frösunda park (Byggherre JM). I Garphyttan har projektet fokuserat på 

lösningar för kök, badrum och trapphus medan det i Fridhem har fokuserats på 

garagebelysning.  

För projektet formulerades målet att uppnå 50 % reduktion i energiförbrukning jämfört med 

standardlösningar i nyproduktion. Både trapphuslösningen i Etapp 1 Garphyttan och 

Garagelösningen i Etapp 2 Fridhem, visar beräkningarna att LED med styrning med stor 

marginal ger mer än halverad elförbrukning jämfört med de standardlösningar som JM 

tillämpade vid tiden för planeringen av respektive delprojekt.    

Genomförda LCC beräkningar visar på att de nya LED-lösningarna är konkurrenskraftiga 

jämfört med standardlösningarna, både för trapphus och garage. Trapphuslösningen med 

LED och styrning har en LCC som är ca 20 % lägre än standardlösningen. När det gäller 

garagen är LCC ca 55 % lägre med LED-lösningen jämfört med standardlösningen.   
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2 SUMMARY 

The project Energy Efficient Lighting in residential environments has been carried out 

between the years 2010 - 2014 as collaboration between Fagerhult, JM and Sustainable 

Innovation. The project was funded by the Swedish Energy Agency. 

The project's main purpose was to accelerate the development of energy-efficient lighting 

solutions in residential areas by developing, testing, and analysing within two pilot studies. 

The solutions were not only expected to be energy efficient but also lead to lower 

maintenance requirements, longer maintenance intervals and result in improved quality and 

become easier to use for the end consumer.  

Two construction areas in Stockholm were selected to test the lighting solutions, kvarteret 

Garphyttan in Norra Djurgårdsstaden (Client Seniorgården) and kvarteret Fridhem in Solna 

Frösunda park (Client JM). In Garphyttan the project focused on solutions for kitchens, 

bathrooms and stairwells while in Fridhem garage lighting was in focus.  

The project aimed to reduce energy consumption by 50% compared to standard solutions 

for new productions. Regarding both the stairwell solution in Garphyttan and the garage 

solution in Fridhem calculations show that LED combined with a lighting control system 

require less than half the power consumption compared to the standard solutions JM 

normally apply in similar cases.   

LCC calculations show significant advantages when choosing the LED solution compared to 

the standard, in the stairwell and garage case alike. In the stairwell solution the introduction 

of LED and light control beat the standard solution with 20 %. Regarding the garage solution 

that same figure is about 55 %.  
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3 BAKGRUND 

Utveckling av ny belysningsteknik möjliggör kraftiga energibesparingar. Effektivare ljuskällor, 

till exempel LED och ny teknik för styrning, kan kombineras i nya produkter. 

Belysningen svarar för en betydande del av bebyggelsens elanvändning. I ett bostadsområde 

är normalt 15-30 procent av fastighetselen belysningsrelaterad. Cirka 80 procent 

belysningselen används för belysning i entréer och trapphus, 10 procent utomhus och 

resterande 10 procent i övriga utrymmen. 

Därtill kommer att cirka 20 procent av hushållselen i lägenheterna används för belysning. 

Totalt för Sverige kan det årliga elbehovet (fastighetsel och hushållsel) för belysning i 

flerbostadshus uppskattas till 1,5-2 TWh (ca 900 kWh/lgh). 

 

3.1 UTGÅNGSPUNKT  

I projektansökan till Energimyndigheten i april 2010 formulerades utvecklingsläget enligt 

följande.  

 LED som ljuskälla skiljer sig från traditionella ljuskällor. LED kan idag ersätta vissa mindre 
ljuskällor och funktioner med gott resultat, men kan ännu inte ersätta ett effektivt lysrör för 
belysning av arbetsplatser. Inom ett par år bedöms dock att stora förändringar med LED-teknik 
kommer att ske vad gäller främst belysningslösningar i arbetsmiljöer. 
 

 Lysröret förbättras fortfarande, både i effektivitet och i färgåtergivning. Detsamma gäller 
högfrekventa driftdon, beroende på dels nya normer och krav, dels utvecklingen av inbyggda 
styrfunktioner för enkel energibesparing i olika miljöer. 

 Styrning via radiovågor bedöms också bli en stor del av framtida lösningar för belysningsstyrning. 
Tekniken utvecklas för enkla eller komplexa lösningar beroende på funktionskrav. En fördel 
finns genom att det ofta är tillräckligt med en enkel uppdatering av styr-och reglerutrustning som 
krävs av befintliga belysningsinstallationer för att dessa ska kunna energieffektiviseras.  

 

Precis som beskrivs ovan har teknikutvecklingen inom LED och styrning gått snabbt framåt 

sedan projektet startade. LED-ljuskällorna (både glödlampsersättare och för montage i 

armaturer) har utvecklats mot allt bättre effektivitet och färgkvalitet samtidigt som priset 

har reducerats kraftigt.    

 

3.2 LED 

LED är en ljuskälla som skiljer sig från de vanliga och traditionella ljuskällorna. Under några 

års tid har LED utvecklats fort.  



 
6 

 

Livslängden på nästan samtliga LED brukar räknas till 50 000h. Eftersom ingen anläggning 

beräknas ha en ekonomisk livslängd på mer än 20 år innebär det att inget ljuskällebyte 

kommer att ske under anläggningens drift. Det är positivt ekonomiskt, då man inte behöver 

köpa in och byta ut ljuskällor.  

När man använder LED pratar man ofta om MacAdam- ellipser SDCM. En LED-produkts 

färgkvalitet graderas i en skala 0-10. Det är avvikelsen i ljusfärgen som avgör vilken siffra LED 

får. Mellan 0-4 är det svårt att se skillnad i färg med uppåt i skalan kan man se tydliga 

skillnader.   

Den största fördelen med LED är att den är energieffektiv. Många äldre anläggningar kan 

sänka sin energiförbrukning med 50 % genom att endast byta ljuskälla. Armaturer 

bestyckade med LED fungerar också exemplariskt att koppla till styrsystem. Ljuskällan går 

utmärkt att dimra och har ingen fördröjning vid tändning utan kan tändas och släckas direkt 

utan slitage.  

 

4 KORT OM PROJEKTET, SYFTE OCH MÅL 

Projektet har genomförts med syfte att driva på utvecklingen av energieffektiv belysning i 

bostadsområden. De valda lösningarna ska också leda till ett lägre underhållsbehov, längre 

underhållsintervaller och innebära förbättrad kvalitet och användarvänlighet.  

Projektet har genomförts i samverkan mellan Fagerhult, JM och Sustainable Innovation. 

Energimyndigheten har inom ramen för sitt belysningsprogram lämnat finansiellt stöd till 

projektet.  

Inom projektet har energieffektiva belysningslösningar utvecklas, testats och utvärderats 

inom två olika nyproduktionsområden i Stockholm. Dels inom kvarteret Garphyttan i Norra 

Djurgårdsstaden (Byggherre Seniorgården) dels inom kvarteret Fridhem i Solna Frösunda 

park (Byggherre JM).  

I Garphyttan har projektet arbetat med lösningar för kök, badrum och trapphus medan man i 

Fridhem har fokuserat på garagebelysning. 

Projektet har haft följande konkreta mål: 

A: 50 % reduktion jämfört med normalt använda standardlösningar i nyproduktion. Målet 

innebär preliminärt att elbehovet för belysning (fastighetsdelen) kommer bli i 

storleksordningen 1,0 kWh/m2 Atemp. 

 Lösningarna ska tillgodose högt ställda krav vad gäller praktisk ljusfunktion, säkerhet, 
trygghet, externa miljöeffekter och skapande av en attraktiv boendemiljö.  
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 Kostnader för underhåll sett över en livscykel ska vara lägre än motsvarande kostnader 
för normalt använda standardlösningar. 

 Lösningarna ska minst vara lika användarvänliga (lättförståelig funktion) som dagens 
normala standardlösningar.  
 

B: Information ges till alla boende ang. val av belysningslösningar (visningslägenhet, 

information med inflyttningar, informationsfolder). 

C: Besöksverksamhet etableras i samverkan med N:a Djurgårdstadens Innovationscentra. 

 

5 GENOMFÖRANDE 

5.1 INGÅENDE PARTER, DERAS ROLLER OCH ANSVARSOMRÅDEN 

Inom projektet har parterna haft huvudansvar för följande delar 

JM  

 Kravställande för belysningslösningar samt den utveckling som krävs. 

 Ansvar för byggprojektet och integrering av ny belysningsteknik från och med 
projektering. 

 Kundkontakter med boende/bostadsrättsföreningar. 
 

Fagerhult 

 Belysningskompetens. 

 Utveckling av lösningar/produkter som uppfyller projektets krav. 

 Leverans av lösningar/produkter till projektet. 
 
Sustainable Innovation  

 Koordinering av projektet. 

 Administration av bidrag från Energimyndigheten. 

 Gemensam extern kommunikation om projektet. 
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5.2 ÖVERSIKTLIG PROJEKTPLAN 

Projektet inleddes i juni 2010 efter Energimyndighetens beslut om att ge stöd inom ramen 

för programmet Energieffektivisering inom belysningsområdet. Projektet avslutades hösten 

2014, se Figur 1.     

Tidigt bestämdes att driva arbetet i två etapper. I Etapp 1 skulle lägenheterna 

(kök/badrum/hall/balkong) samt trapphusen studeras. Etapp 2 skulle studera gård samt 

parkering/garage. 

 

Figur 1 Projektplan för projekt Effektivt ljus i boendemiljö 2010 – 2014.



 
9 

 

 

 

5.2.1 ETAPP 1 GARPHYTTAN 

 

 

 

Etapp 1 inleddes med detaljplanering kopplat till de valda byggnaderna inom kvarteret 

Garphyttan i Norra Djurgårdsstaden. Möjliga lösningar studerades för både lägenheterna 

(belysning som ingår vid inflyttning) och trapphusen. Ljusberäkningar och LCC- beräkningar 

genomfördes.   

I början av 2011 bestämdes att gå vidare med dels trapphusbelysning (ny armatur med 

närvarostyrning och radiokommunikation) dels möjlighet för bostadsköparna att som tillval 

välja takbelysning med LED-spotlights i kök, badrum och hall (istället för standard halogen).  

En relativt långt gången lösning för underskåpsarmatur med LED, valdes bort på grund av 

höga kostnader. Istället tog Fagerhult fram ett annat LED-koncept som tillvalslösning för 

bostadsköparna.  

Lösningarna togs fram under 2011 och kunde levereras för installation under våren 2012. 

Elmätare installerades för uppföljning av de fyra trapphusens elförbrukning. Inflyttning 

skedde sedan under hösten vintern 2012/2013. 

 Under första kvartalet 2013 gjordes en utvärdering av Etapp 1 inklusive intervjuer med 

boende. Dock gjordes då ingen energimässig uppföljning baserat på mätdata eftersom dessa 
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ännu inte fanns tillgängliga. Under våren 2014 har en kompletterande analys av mätdata 

gjorts. 

 

5.2.2 ETAPP 2 FRIDHEM 

 

 

 

Våren 2012 inleddes planeringen för Etapp 2. Projektet bestämde då att i huvudsak 

koncentrera arbetet mot garagebelysning eftersom ett annat pågående projekt redan 

studerade lösningar entré/gårdsbelysning. I september 2012 framkom att det tilltänkta 

byggprojektet för Etapp 2 hade blivit senarelagt till inflyttning först vid årsskiftet 2015/2016.  

JM påbörjade inventering av andra möjliga byggprojekt Där Etapp 2 skulle kunna genomföras 

och projektet tog också upp en diskussion om förlängning av projektet med 

Energimyndigheten. I december 2012 beslutade Energimyndigheten om att förlänga 

projekttiden med 10 månader och ny sluttidpunkt sattes till den 31 augusti 2014 .  

I december 2012 bestämde också projektet att gå vidare med kvarteret Fridhem i 

Solna/Frösunda park som demonstrationsplats för Etapp 2. Projektet omfattar fyra 

byggnaderna (ca 70 lägenheter) med två lika källargarage.   

Projektet bestämde att installera ett nytt belysningskoncept ”P  c   ” (närvarostyrda LED-

armaturer) i det ena garaget och använda det andra som referens. Referensgaraget 

utrustades med JM:s standardlösning, dvs vanliga lysrörsarmaturer och närvarostyrning.  

I början av 2013 tillsattes en projektgrupp Inom Fagerhult för utveckling av det nya 

konceptet Parcare. Ljusberäkningar och LCC - beräkningar genomfördes.  

Efter färdigställd utveckling genomfördes installationer i garagen under våren 2014. 

Inflyttning av boende sker successivt  april till oktober 2014.. JTH1 kommer, som ett särskilt 

                                                      
1
 Jönköpings Tekniska Högskola. 
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projekt, genomföra utvärdering av lösningen med början under hösten 2014 när samtliga 

lägenheter är bebodda.      

 

5.2.3 PROJEKTLEDNING OCH KOMMUNIKATION 

 

Projektledning 

Projektet har styrts av en gemensam styrgrupp med en representant från vardera parten; 

JM, Fagerhult och Sustainable Innovation.  Styrgruppen har fattat alla beslut inom ramarna 

för parternas gemensamma projektavtal. Sustainable Innovation har svarat för den 

övergripande projektledningen och koordineringen av de gemensamma insatserna. 

Sustainable Innovation har också tillsatt en projektledare med det operativa ansvaret att 

driva projektet inom de ramar som styrgruppen har angett.  

En viktig del i koordineringen har varit kombinerade styr- och arbetsgruppsmöten där 

genomgång av projektläget och planerade aktiviteter har stått i fokus. Mötena har också 

använts för beslut om projektplaner, inkl. fördelning av resurser, samt uppföljning av planer 

och ekonomi. Totalt har ca 35 st projektmöten hållits under projektets löptid (ca 50 

månader). 

Kommunikation 

Projektet har vid en mängd tillfällen kommunicerat med omvälden kring sitt arbete och sina 

resultat. Fokus har legat på Etapp 1 eftersom projektet där har kunnat visa på konkreta 

resultat. Parterna planerar dock fortsatt kommunikation (efter projektets slut) när resultat 

även från Etapp 2 finns (från den utvärdering som JTH genomför under hösten 2014).  Några 

av de viktigaste kommunikationsaktiviteterna framgår nedan: 

 Information om projektet via projektparternas hemsidor. 

 Information om Etapp 1 för besökare i JM:s visningslägenhet i kvarteret Garphyttan. 

 Roll-up med information om projektet och trapphusbelysningen (använd vid olika 

informationstillfällen). 

 Projektet har presenterats i samband med Stockholms stads seminarium Innovation 

och nytänkande för framtidens hållbara byggnader på Nordbygg-Ecoforum (mars 

2013). 

 Artikel om projektet med fokus på Etapp 1 publicerad (juni 2013) på projektparternas 

hemsidor samt på smartbelysning.nu (Belysningsbranschen). 
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 Presentation av installationerna i kv. Garphyttan inom projektet vid seminarium hos 

Norra Djurgårdstadens innovationscentrum (maj 2014). 

 Presentation av installationerna i kv. Fridhem inom projektet presenteras på 

seminarium hos Norra Djurgårdsstadens innovationscentrum (september 2014).  

 Projektets slutrapport publiceras på Sustainable Innovations hemsida. 
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6 RESULTAT, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

6.1 RESULTAT ETAPP 1, KVARTERET GARPHYTTAN  

6.1.1 KÖK 

 

 

6.1.1.1 KÖK – BÄNKBELYSNING 

Tillvalsbelysning för bänk- och tak i köket har bytts ut mot LED.  

Över diskbänken valde man att ersätta 20 W halogen med 5 W LED.  

Detta medförde en medelbelysningsstyrka på 500 lux på bänkskivan.  

Armaturerna som belyser bänkskivan är små och smidiga. För en  

enkel installation levereras även en magnet som skruvas under skåpet  

vilken armaturen sedan fästs på.  

Ljusflödet ut från varje LED spot är 225 lm. LED SL har en färgtemperatur på 3000 K. 

Dioderna har ett RA 85 och en livslängd på 50 000h. LED-produktens färgkvalitet är 

MacAdam 4 SDCM. 
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6.1.1.2  KÖK - TILLVAL I TAK 

De infällda armaturerna i taket förseddes med 7 W LED 

istället för 50 W halogen. Vi jämförde en projektering av 

köket med halogen mot en lösning med LED. Den 

installerade effekten gick från 270 W till 84 W. 

Energiförbrukningen sänktes även från 486 kWh till 151 

kWh. Detta innebär en energibesparing med 69 %.  

 

 

 

 

6.1.2 BADRUM 

 

Standardlösningen för badrummen är en integrerad 

belysning i badrumsinredningen över spegeln med 

lysrör. Som tillval finns det infällda spotlights där 

halogenljuskällan bytts ut mot LED. Armaturerna är 

bestyckade med 7 W LED och ersätter 50 W. Detta 

gör att den installerade effekten sänks från 280 W 

till 51 W, vilket även minskar energiförbrukningen 

från 204 kWh till 41 kWh. Detta innebär en 

energibesparing med 80 %.   

Ett standardmått som man brukar projektera efter i 

badrum är 200 lux. Då det ansågs vara lågt 

projekterades det efter 300 lux. Med både 

spegelbelysning och 4 stycken spotlights uppnåddes 

en medelbelysningsstyrka på 325 lux.  
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6.1.3 TRAPPHUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till trapphusen tog projektet fram en ny LED-armatur som heter Tibi. Tibis modellprogram är 

förberett för marknadens styrsystem och kan appliceras i entréer och trapphus. 

Armaturen har en färgtemperatur på 4000K som ger ett vitt ljus. LED dioderna har en 

livslängd på 50 000h och en färgåtergivning på RA 80. LED-produktens färgkvalitet är 

MacAdam 4 SDCM. Tibi har IP-klass 40 (för att undvika att flugor kommer in i armaturen).  

Armaturerna är förberedda för det trådlösa sensorsystemet e-Sense Move som tänder upp 

våningsplanen allteftersom de beträds. En ny belysningslösning med Tibi i trapphusen 

resulterade i att vi gick från systemeffekt om 40 W (2x18W), som ofta används i 

standardlösningar, till 27 W.   

 

Projektet ansåg att en stor potential till energibesparing fanns att göra i trapphusen. Genom 

att installera nya armaturer och ett nytt styrsystem förväntades energikostnaden och den 

totala energiåtgången bli en tredjedel jämfört med en standardlösning.  

En standardlösning har inget styrsystem, därav den höga energiåtgången. Konsekvensen av 

att inte ha någon form av styrsystem i anläggningen är att alla armaturer i trapphuset tänds 

samtidigt eller att man själv måste tända armaturerna. Det leder till att man kan komma upp 
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till en mörk våning då armaturerna tar längre tid på sig att detektera närvaro och att tända 

upp.  

Ett styrsystem som heter e-Sense Move från Fagerhult har installerats i trapphusen. Det gör 

att ljuset alltid är steget före då styrsystemet bygger på att våningsplanet du kommer till ska 

vara upptänt för att man ska slippa gå in i ett mörker. Därigenom kan även 

energiförbrukningen minskas. Styrsystemet bygger på trådlös kommunikation mellan 

armaturerna samt närvarodetektering via mikrovågssensorer. Den trådlösa styrningen gör 

att inga styrledningar dragits mellan armaturerna. 

E-Sense Move är ett styrsystem som är till för trapphus och andra miljöer där man vistas en 

kortare stund. 

I trapphusen är armaturerna inställda på att lysa med 10 % av trivsel och säkerhetsskäl. När 

sedan sensorerna detekterar rörelse i trapphuset kommer armaturerna tändas upp till 100 

%. Nu kan man välja hur länge man vill att armaturerna skall vara tända med full effekt, i 

Figur 2 nedan har man valt att armaturerna är tända 10 minuter efter att rörelse 

detekterats. Det är värden som normalt ställs in vid installation. När de 10 minuterna har 

gått kommer armaturerna gå ner till 10 % igen i detta fall. 

Med trådlös styrning går även installationen snabbt. Man behöver endast montera 

armaturen, ansluta till 230V och sedan ställa in sensorn.  

 

   Figur 2 Ljusreglering funktion.  
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Att använda LED i trapphuset är bra för att ljuskällan inte påverkas negativt av många 
tändningar och släckningar. Om man hade valt att använda lysrör i armaturerna skulle längre 
efterbrinntid behövas för att inte slita på lysröret.  

6.1.3.1 BERÄKNAD LCC (LIFE CYCLE COST)  

En jämförande livscykelkostnadskalkyl mellan tre olika belysningslösningar har gjorts med 

följande förutsättningar:  

Årlig kalkylränta 3,0 %  

Inflation 1,0 % 

Kalkylperiod 20 år  

Elpris (år 1) 1,1 kr/kWh  

Elprisutveckling (inflation för elpris) 3,0 %  

Alternativ 1: LED-armaturer samt e-Sense Move, Alternativ 2: Lysrörsarmaturer utan 

styrning samt Alternativ 3: Lysrörsarmaturer samt e-Sense Move.  
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   Tabell A Beräknad LCC för tre olika belysningslösningar för kv. Garphyttan 

Alternativ 2 (lysrör utan styrning) har en energiförbrukning på 13.2 MWh/år. Genom att 

endast installera ett styrsystem kommer förbrukningen ner till 6.6 MWh/år. Genom att 

använda oss av armaturer med LED kommer man ner ytterligare i energiförbrukning till 4.1 

MWh/år.  

Totalkostnaden för alternativ 2 ligger på närmare 500 000 kr medan alternativ 1 ligger på ca 

400 000 kr under 20 år. Den totala armaturlösningskostnaden innefattar 

investeringskostnad, energikostnad, ljuskällekostnad samt driftkostnad. 
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Utnyttjningsfaktorn för de olika alternativen innebär hur mycket stor del av den totala 

installerade effekten som används. I båda alternativen där e-Sense Move är installerat visar 

antagits att utnyttjandet är 25 % jämfört med 60 % där styrning saknas. För ytterligare 

information se Bilaga 1.  

6.1.3.2 BERÄKNADE CO2  – EMISSIONER 

 

Figur 3 CO2 – emissioner för alternativa trapphuslösningar.  

Genom att minska energiförbrukningen blir även koldioxidutsläppen mindre. Även utsläpp 

av CO2 (ekvivalenter)2 har beräknats i LCC-kalkylen.  Det är enbart utsläpp relaterad till 

lösningarnas elförbrukning som har räknats med (dvs. ej produktion av armaturer etc.). 

Stapeln i mitten motsvarar den befintliga belysningslösningen som JM använder sig av idag. 

Stapeln längst till höger visar hur mycket vi minskar utsläppen med genom att bara installera 

ett styrsystem. Genom att sedan byta ut lysrörsarmaturerna mot LED - armaturer minskar vi 

koldioxidutsläppen ännu mer (stapeln längst till vänster). 

                                                      
2 CO2      pp                  ”     Cyc   C    c  c      ”  y     på                     pp       EU 27,    27                 i 

Europa. Det är en mix av den elen som medlemsländerna använder t.ex. vatten, vind, kärnkraft och kolkraftverk. Det bygger på medeltalet 

och att det sker en import och export mellan länderna. Sverige med mindre andel fossilbaserad elproduktion betydligt lägre medan 

England, med mycket kol, ligger en bra bit över medelvärdet. 
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6.1.3.3 UPPMÄTT ENERGIFÖRBRUKNING I DE FYRA TRAPPUPPGÅNGARNA 

Energiåtgången började mätas i december 2012 i var och en av kvarteret Garphyttans fyra 

trappuppgångar.  

6.1.3.3.1 INSTALLERADE EFFEKTER 

För att lättare kunna förstå och analysera de uppmätta värdena genomfördes ett besök där 

de fyra trappuppgångarna gicks igenom och samtliga armaturer räknades, se Tabell B. 

Förutom antalet armaturer återfinns även de olika installerade effekterna för vart och ett för 

de olika trapphusen för att analysen ska bli lättare att följa. Trapphusen Högviltsgatan 1 och 

Fågelhundsgatan 14 är mörka trapphus, dvs de har endast fönster på entréplan samt 

takfönster högst upp. Antal lägenheter i de olika trappuppgångarna är 20 st för 

Högviltsgatan 1 och Fågelhundsgatan 14. På Högviltsgatan 3 finns 14 st och på Högviltsgatan 

5 finns 15 st. Adressnamnen har i tabellerna förkortats till första bokstav samt gatunummer 

så att Högviltsgatan 1 = H1, Fågelhundsgatan 14 = F14, Högviltsgatan 3 = H3 samt 

Högviltsgatan 5 = H5.     

 

 

 
H1 F14 H3 H5 Total 

Antal armaturer 
(st) 

31 29 23 23 106 

Installerad 
effekt (W) 

682 638 506 506 2332 

Antal 
lägenheter (st) 

20 20 14 15 - 

Tabell B Antalet lägenheter, lampor och deras sammanlagda effekt i de fyra trapphusen 

 

Som framgår av Tabell A planerade man att sätta upp 70 armaturer med en total installerad 
effekt på 1,9 kWh. Totalt installerades 106 eftersom trapphusen var projekterade för tre 
armaturer istället för två per plan. Den totala installerade effekten blev därmed ca 2,3 kW. 
Detta medför att vi nedan kommer att kompensera för skillnaden på vissa nedslag i 
analysen.  

  

6.1.3.3.2 INSTALLERAD STYRNING 

Fagerhult har vid installationen använt en variant av e-Sense Move i samtliga fyra trapphus, 

där tiden från sista detekterade rörelse till att trappuppgången dimmas ned satts till en 

minut. Således tänder alltså trapphuset upp till 100 % när rörelse detekteras på samma sätt 

som beskrivits i 4.1.3. Belysningen är 100 % på de plan där personen rör sig för att sedan 
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dimma ned till 10 % när ingen rörelse detekterats på en minut. Styrningen är likadan för de 

mörka och ljusa trapphusen.  

6.1.3.3.3 UPPMÄTTA VÄRDEN FÖR DE FYRA TRAPPHUSEN 

Mätningarna ansågs först vara tillförlitliga efter juli 2013 då de flesta av lägenheterna hade 

fått en ägare som hunnit flytta in, varför Tabell C utgår från mätvärdena från augusti 2013.  

 

 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Total 

H1 164 170 187 180 182 187 166 181 174 162 150 139 2042 

F14 145 150 168 162 167 161 143 152 142 154 145 132 1821 

H3 88 91 98 102 107 106 95 98 92 95 85 86 1143 

H5 84 86 95 97 100 100 91 96 87 93 85 85 1099 

Tabell C Uppmätta värden för de fyra trapphusen augusti 2013 – juli 2014 (kWh) 

 

I efterhand kan konstateras att det i samtliga trapphus installerats fler lampor än den nya 

tekniken hade behövt, då projekteringen av el gjordes innan armaturtyp bestämts. De nya 

armaturerna ger mycket mer ljus än de armaturer trapphusen dimensionerats för från 

början trots deras låga energiförbrukning.  

6.1.3.3.4 ENERGIBESPARING I TRAPPHUSEN 

 

För att visa hur stor energibesparing som gjorts jämförs i tabell D årlig energiåtgång hos 

referenstrapphuset med motsvarande siffra totalt för de fyra trappuppgångarna.  

 

 
H1 F14 H3 H5 Summa 

Referenstrapphus  

Alt 2  

i Tabell A 

Antal armaturer 
(st) 

31 29 23 23 106 70 

Energiåtgång 
per år (kWh) 

2042 1821 1143 1099 6105 13200 

Tabell D Energibesparingen i de 4 trapphusen jämfört med referenstrapphuset 

Den totala energibesparingen blir ca 54 % (ca 7100 kWh per år), detta trots att anläggningen 

dimensionerades med 50 % fler armaturer än vad som behövts.  
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Genom att beräkna den verkliga utnyttjningsgraden och jämföra med den beräknade fås en 

uppfattning om hur e-sense move fungerat i trapphusen. I tabell E visas de reella och 

beräknade utnyttjningsfaktorerna för de olika trappuppgångarna och de visar sig hålla 

samma storleksordning.   

 

 Genomsnittliga 
uppmätt 

Förbrukning per 
månad 

(kWh) 

Maximala 
möjliga 

förbrukning 

(kWh) 

Antal 
lägenheter 

Reell 
utnyttjnings-

faktor 

 

Beräknad  

Utnyttjnings-
faktor 

 

H1 168 583 20 29% 25% 

F14 152 575 20 26% 25% 

H3 94 410 14 23% 25% 

H5 91 410 15 22% 25% 

Tabell E Jämförelse utnyttjningsfaktorer (kWh) 

 

6.1.3.3.5 FELKÄLLOR  

I beskrivningen av trapphusets fysik har mellan 3 och 5 lampor av en annan sort försummats 

per trapphus. Detta på grund av att de hade en annan styrning installerad och de flesta vid 

studiebesöket verkade vara helt avstängda. Man kan anta att dessa har haft en försumbar 

påverkan på den totala energikonsumtionen. 

Trapphusen hade klarat sig utan hälften av de ursprungliga installerade effekterna. Om 

hänsyn hade tagits till detta hade resultaten visat en ännu större energibesparing. 

6.1.3.4 ÖVERSIKT BESPARINGAR  

I tabell F presenteras en kort sammanställning av energibesparingarna som gjorts i kvarteret 

Garphyttan.  

 Energibesparing 

Badrum 69 % 

Kök 80 % 

Trapphus 54 %  

Tabell F Sammanställning av de procentuella energibesparingarna i kv. Garphyttan 
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6.1.4 INTERVJUER MED BOENDE 

Intervjuer med två boende den 7 februari 2013 som har valt tillvalsbelysningen har gjorts av 

Fagerhult. Intervjun handlade om hur de upplever sin belysning i hemmet. Syftet var att få ta 

dela av de boendes åsikter om belysningen. Dels för att veta om de är nöjda med resultatet 

och för att veta om någon förbättring behövs av belysningslösningarna.  

De intervjuade ansåg att tryggheten i huset är bra tack vare att styrningen av armaturerna i 

trapphuset gör att det aldrig är helt mörkt. Intervjuperson 1 ansåg att det med hjälp av 

styrsystemet var lätt att avgöra om någon befann sig i trapphuset eller inte. När hon kom 

hem och det var nerdimmat i entrén visste hon att ingen befann sig där. Det ökade 

tryggheten ytterligare.  

När intervjupersonerna valde armaturer till lägenheterna var tillvalen ett självklart val för 

båda. De tyckte det kändes modernt och smidigt. Ett stort plus var även att de inte skulle 

behöva byta ut LED-ljuskällorna i armaturerna under tiden de bor i lägenheterna.  

I badrummen hade båda valt spotlights. De tyckte armaturerna gav ett varmt och trevligt 

ljus. Med spegelbelysningen var ljusnivån fullt tillräcklig i badrummet. Vid spegeln uppnådde 

vi 500 lux och under spotlighten 300 lux. Intervjuperson 2 tyckte det var funktionellt att hon 

kunde dimma ner armaturerna i badrummet till en låg ljusnivå. På så sätt slapp hon använda 

sig av tända ljus stående i badrummet om hon ville ha en mysig belysning.  

På bänkskivan i köket uppnådde vi en belysningsstyrka mellan 500-600 lux som vi 

ljusplanerade efter. Dimfunktionen på spotlighten över bänkskivan användes flitigt av båda 

intervjupersonerna. De tyckte att det var praktiskt att man kunde anpassa ljusnivån efter 

behov. Ett plus var även att armaturerna var stilrena och snygga. 

 

6.1.5 RESULTATDISKUSSION  

LED - belysningslösningarna kommer medföra en energibesparing på minst 50 procent 

jämfört med motsvarande standardlösningar. Denna energibesparing gör att föreningen 

kommer spara pengar under en längre tid.  

Den beräknade besparingen i trapphusen, både avseende energiförbrukning och 

utnyttjandetid, verkar stämma överens med de uppmätta värdena.  

I de ljusa trapphusen Högviltsgatan 3 och 5 har samma antal lampor installerats men trots 

detta skiljer sig förbrukningen något trapphusen emellan. På detta beror troligen på 

skillnader i beteendemönstret hos de boende vilket påverkat utnyttjningsfaktorerna. Dessa 

påverkas förutom styrningen av en mängd faktorer som exempelvis hur många som bor i 

huset, vilka tider dessa rör sig i trapphuset (om många går samtidigt) och hur långa perioder 

per år de är bortresta. Dessa faktorer är svåra att mäta då det ofta handlar om beteenden 
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hos de boende och ändras ofta över tid då de boende dels kan bytas ut och dels kan gå från 

ett stadie i livet till ett annat.  

I de två ljusa trapphusen hade energikonsumtionen kunnat reduceras ytterligare om man vid 

styrningsinstallationen hade anpassat styrningen till att dagsljuset gör belysningen i 

trapphusen onödig. En sensor som känner av dagsljus skulle kunnat se till att lamporna inte 

tänds om ljusstyrkan är över en viss nivå.   
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6.2 RESULTAT ETAPP 2, KVARTERET FRIDHEM 

 

6.2.1 OLIKA ALTERNATIV SOM UTVÄRDERADES I PLANERINGSSKEDET 

Våren 2012 inleddes planeringen för Etapp 2, Kvarteret Fridhem. Projektet bestämde då att i 

huvudsak koncentrera arbetet mot garagebelysning. Två lika garage (29 platser vardera) 

bestämdes att ingå projektet. Det ena utrustat med en ny energieffektiv lösning och det 

                           JM:                 , ” y        p  ”.   

Ljusberäkningar och planering gjordes på fyra olika alternativ:  

 Alternativ 1 med nya LED-armaturer som Fagerhult planerade att utveckla. Detta 

alternativ är en kombination av tak och väggljus.   

 Alternativ 2 är som alternativ 1 men utan väggarmaturer.  

 Alternativ 3 är med armaturen Allfive som är en vanlig lysrörsarmatur (motsvarande 

planerat referensgarage).  

 Alternativ 4 är projekterad med ljuskällan LED och armaturen som har använts heter 

Kaptur.  

Gemensamt för att alternativ är att takarmaturerna är placerade i två linor på var sida av 

körbanan med ett armaturavstånd på cirka 4 meter.  

 

6.2.1.1 ALTERNATIV 1 PARCARE & WALLWASHER 
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Detta första alternativ skiljer sig från de andra genom att det även innehåller väggarmaturer. 

Takarmaturen och väggljusarmaturerna är nya LED-produkter som Fagerhult planerade att ta 

fram. Anledningen till att använda väggljus är att det bedöms skapa högre komfort. Ljusnivån 

i garaget kommer upplevas som ljusare då man ljussätter väggarna även om man inte ser en 

ökad ljusnivå på golvplan. Väggarna kommer att blir ljusare och det bildas inte lika stora 

kontraster i garaget. När det inte finns något väggljus kommer väggarna blir mörkare och 

man får inte samma vertikala belysningsstyrka, vilket kan skapa en otrygg känsla.  Avståndet 

mellan armaturerna och väggen är långt, därför hamnar det mesta av ljuset mitt i körbanan. 

Armaturerna spiller alltså inget ljus ut till väggen. Därför är det bra att komplettera 

takarmaturerna med väggljus. Garagets ljushet kommer upplevas som högre än ett 

alternativ utan väggljus. 

Säkerhetskänslan bedöms öka eftersom garaget upplevs ljusare och man kan lättare urskilja 

om någon befinner sig mellan bilarna eller runt om väggarna. Parcare är tänkt att skapa 

intrycket av en ljusbrunn och med dess uppljus lätta upp kontrasterna i taket. Att armaturen 

har ett runt utformade gör att den skiljer sig från många andra garagearmaturer. Kupan är 

diffuserad därför kommer inte armaturen att blända. Detta alternativ med både 

takarmaturer och väggljus ger en medelbelysningsstyrka på 94 lux (för ljusberäkning se 

bilaga 2). 

 

6.2.1.2 ALTERNATIV 2 (PARCARE ENBART I TAK) 

 

 

 

I alternativ 2 har endast den nya planerade takarmaturen Parcare använts. Genom att 

använda sig av en mer visuellt tilltalande armatur    ” y        p  ”                  p  

en mer välkomnande känsla i garaget. Att armaturen har ett runt utformade gör att den 
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skiljer sig från många andra garagearmaturer. Kupan är diffuserad därför kommer inte 

armaturen att bländas. När det inte finns något väggljus (som alt 1) kommer väggarna bli 

mörkare och man får inte samma vertikala belysningsstyrka. En känsla av otrygghet kan 

uppstå när väggarna i garaget inte är belysta.  Avståndet mellan armaturerna och väggen är 

långt, därför hamnar det mesta av ljuset mitt i körbanan. Armaturerna spiller alltså inget ljus 

ut till väggen. Garagets ljushet kommer inte upplevas lika hög som ett alternativ med 

väggljus. Detta alternativ med enbart takarmaturer kommer ge en medelbelysningsstyrka på 

88 lux (för ljusberäkning se bilaga 3).  

6.2.1.3 ALTERNATIV 3 (ALLFIVE) 

 

 

Allfive är en lysrörslimpa som brukar användas i garage vilken räknas som en 

standardlösning. En effektiv armatur även om den inte är speciellt visuellt tilltalande. 

Armaturdesignen upplevs som en lager- eller industriarmatur och känns inte särskilt 

välkomnande. Ljuset blir ganska platt och tråkigt.  

Avståndet mellan armaturerna och väggen är långt därför hamnar det mesta av ljuset mitt i 

körbanan. Armaturerna kommer alltså inte belysa väggarna. Till skillnad från alternativ 1 

med väggljus kommer nu väggarna vara mörka. Garagets ljushet kommer inte upplevas lika 

hög som ett alternativ med väggljus eftersom allt ljus hamnar i mitten av garaget. Det kan bli 

svårt att urskilja människor som befinner sig mellan bilar och längst med väggarna vilket bör 

resultera i att känslan av otrygghet blir större än i alt 1.  Detta standardalternativ ger en 

medelbelysningsstyrka på 76 lux (för ljusberäkning se bilaga 4). 
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6.2.1.4 ALTERNATIV 4 (KAPTUR LED) 

 

 

Kaptur LED är en armaturlimpa som brukar  

användas i garage. Det är en effektiv  

LED-armatur men den är inte speciellt visuellt  

tilltalande. Eftersom kupan är genomskinlig  

riskerar armaturen att blända vilket minskar  

komforten. När man belyser ett garage med  

denna typ av armatur får man lätt en industrikänsla. Det blir ett ganska platt och tråkigt ljus. 

Avståndet mellan armaturerna och väggen är långt, därför hamnar det mesta av ljuset mitt i 

körbanan. Armaturerna kommer alltså inte lysa upp väggarna.  

Till skillnad från alternativ 1 med väggljus kommer nu väggarna vara mörka. Garagets ljushet 

kommer inte upplevas lite hög som ett alternativ med väggljus eftersom allt ljus hamnar i 

mitten av garaget. Det kan bli svårt att utskilja människor som befinner sig mellan bilar och 

längst med väggarna. En belysningslösning med Kaptur LED ger en medelbelysningsstyrka på 

124 lux (för ljusberäkning se bilaga 5). 

  

6.2.2 GENOMFÖRD LÖSNING  

Baserat på beräkningarna under planeringsskedet beslöt projektgruppen att utrusta det ena 

garaget med både Parcare takarmaturer och väggarmaturer (dvs. motsvarande alt 1 ovan).  

Alternativet skulle enligt gjorda beräkningar ha ungefär samma livscykelkostnad som 

lysrörsalternativet men bedömdes ge fördelar genom upplevd visuell komfort och 
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trygghetskänsla. Dock bestämdes att elmätare för uppföljning av elförbrukningen skulle 

installeras så att väggarmaturerna (wallwashers) skulle kunna mätas för sig. 

Utvecklingen av Parcare genomfördes inom Fagerhult under 2013 och resulterade i 

produkterna Parcare Tak (40 W och 81 lm/W) och Parcare Wallwasher (11W och 85 lm/W), 

båda i utförande med DALI för styrning. ( för mer info se bifogade produktblad, bilaga 6).  

 

 

Parcare Tak 

 

Parcare Wallwasher 

Den genomförda LED-lösningen kom att skilja sig något från de fall som användes vid 

beräkningar under planeringsfasen. Totalt installerades 18 st Parcare Tak (samma som 

planerat) och 20 st Parcare Wallwashers (22 st i planeringsfasen). Beräknad 

medelbelysningsstyrka för den genomförda lösningen är dock samma som den planerade (94 

lux) Se bilaga 7. 

Även referensalternativet skiljer sig något. Totalt installerades 19 st armaturer/1,3 kW mot 

planerade 20 armaturer/1,2 kW. 
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Genomförd lösning med Parcare och wallwashers 

 

 

Referensalternativ med T8 (2x36W) 
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6.2.3 STYRNING 

I LED-garaget finns 3 st. DALI - styrda sensorer uppsatta. Dessa är placerade vid garageport 

samt i mitten av körbanan framför trapphus. Sensorer och armaturer är programmerade via 

DALI.  

Det sitter två rader takarmaturer över körbanan och wallwashers utmed båda väggarna. 

Takarmaturer och wallwashers styrs separat.  

Under de tider då ingen vistas i garaget är alla wallwashers tända till 10 %. När detektering 

sker så tänds alla armaturer upp till 100 %. När detektering upphör går alla armaturer i 

garaget ner till 10 % efter en minut. Denna nivå ligger kvar i fem minuter för att ge möjlighet 

att detektera sig igen. Om ingen detektering sker under dessa fem minuter släcks 

takarmaturerna och wallwasherna ligger kvar på 10 %.  

Referensgaraget är släckt då ingen är i rummet och går upp till 100 % vid detektering. När 

detektering upphör ligger 100 % ljus kvar i ytterligare 15 minuter för att inte slita på T5 

ljuskällorna innan de släcks helt.  

Principen för styrningen framgår av bildserien i Figur 4. 
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Figur 4 Styrningen för de olika armaturerna i garagen.  

 

 

6.2.4 JÄMFÖRANDE LCC FÖR GENOMFÖRD LÖSNING  

En jämförande livscykelkostnadskalkyl mellan LED-garaget och referensgaraget har gjorts 

med följande förutsättningar:  

Årlig kalkylränta 3,0 %  

Inflation 1,0 % 

Kalkylperiod 20 år  

Elpris (år 1) 1,1 kr/kWh  

Elprisutveckling (inflation för elpris) 3,0 %  

För LED-garaget har även ett alternativ med enbart takarmaturer beräknats, se tabell G.  
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       Tabell G LCC för garagelösningar.  

Som framgår har LED-alternativen med enbart takarmaturer lägst LCC med totalt runt  

80 000 kr under de 20 åren.  Kostnaden för referensgaraget (T8 lysrör) ligger knappt 85 % 

högre (ca 150 000 kr). Det verkligt installerade (tak + vägg) LED-garaget hamnar på samma 

nivå som referensgaraget (ca 150 000 kr) men ger då betydligt bättre visuell kvalitet.   

Även elförbrukningen beräknas bli lägst för LED-alternativet med enbart takarmaturer. Med 

en beräknad utnyttjningsfaktor av 15 % för detta alternativ blir den årliga förbrukningen ca 

1,3 MWh vilket enbart är ca 28 % av referensgaragets förbrukning 4,7 MWh vid 

utnyttjningsfaktorn 40 %. För valda utnyttjningsfaktorer se bilaga 1. 
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Det genomförda alternativet med väggarmaturer beräknas ge en förbrukning av 2,2 MWh 

vilket är ca 47 % av referensgaragets. Utnyttjningsfaktorn har beräknats till 17,9 % vilket är 

en effekt av att väggarmaturerna hela tiden ligger på en grundnivå av 10 %.  

Som framgår av diagrammet nedan innebär LED-alternativen en betydligt lägre elkostnad 

men en högre kapitalkostnad. Notera även att referensgaraget även belastas med 

ljuskällebyten.  
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Även utsläpp av CO2 (ekvivalenter)3 har beräknats i LCC-kalkylen.  Det är enbart utsläpp 

realterad till lösningarnas elförbrukning som har räknats med (dvs. ej produktion av 

armaturer etc.).   

 

Figur 5 CO2 – emissioner för alternativa garagelösningar 

Som framgår av diagrammet ger båda LED-alternativen mindre än hälften så stora CO2 

utsläpp som lysrörsalternativet (46 % resp. 29 %).  

 

 

 

                                                      
3 CO2      pp                  ”     Cyc   C    c  c      ”  y     på                     pp       EU 27,    27                 i 

Europa. Det är en mix av den elen som medlemsländerna använder t.ex. vatten, vind, kärnkraft och kolkraftverk. Det bygger på medeltalet 

och att det sker en import och export mellan länderna. Sverige med mindre andel fossilbaserad elproduktion betydligt lägre medan 

England, med mycket kol, ligger en bra bit över medelvärdet. 
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6.2.5 BETYDELSE AV MÅLADE RESPEKTIVE OMÅLADE VÄGGAR  

För att belysa betydelsen av vägg-och takytornas reflektion har Fagerhult genomfört 

belysningsberäkningar applicerade på garagen i Fridhem. 

Standardlösning 

Reflektionsfaktorer: Tak 75%, vägg 50%, golv 20%  

När förhållandena är oklara används reflektionsfaktorer ovan i beräkningar.  Det är dessa 

som användes i de beräkningar som gjordes i planeringsfasen och som låg till grund för den 

valda lösningen.  

Gråa väggar (betong)  

Reflektionsfaktorer: Tak 25%, vägg 25%, golv 25%  

Mörka väggar reflekterar mindre ljus ut i lokalen vilket gör att man behöver ha mer ljusflöde 

för att få samma medelbelysningsstyrka och jämnhet som standardlösningen(som har ljusare 

ytor). I detta fall behövs två extra takarmaturer för att resultatet ska bli densamma som den 

verkliga lösningen.  

Vita väggar  

Reflektionsfaktorer: Tak 86%, vägg 75%, golv 27%  

Ljusa ytor har en högre reflektionsfaktor än mörka. Genom att måla tak och väggar i garaget 

vita leder det till att man kan spara kostnaden för fyra armaturer, d.v.s. det räcker att endast 

ha 14st Parcare för att få samma medelbelysningsstyrka och jämnhet som 

standardlösningen.  

Genom att vitmåla väggar och tak i ett betonggrått garage (motsvarande storlek och 

u              ”F   h  -gara   ”) kan man alltså spara in sex takarmaturer (besparing ca 

13 000 kr) och den energi som dessa skulle ha använt (besparing ca 800 kr/år). I en kalkyl 

över 15 år är vitmålning lönsam om målningen inte kostar mer än ca 20 000 kr.     
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6.3 PROJEKTETS RESULTAT JÄMFÖRT MED SYFTE OCH MÅL 

Projektet syfte är att driva på utvecklingen av energieffektiv belysning i bostadsområden. De 

valda lösningarna ska också leda till ett lägre underhållsbehov, längre underhållsintervaller, 

och innebära förbättrad kvalitet och användarvänlighet.   

Projektgruppen anser att projektet har bidragit till utvecklingen. Nya LED belysningslösningar 

har utvecklats för både trapphus och garage. Dessa har i praktisk tillämpning visat sig vara 

betydligt mer energieffektiva än de standardlösningar som tidigare tillämpas och kommer 

sannolikt implementeras som standardlösningar framgent. Projektgruppen anser också att 

lösningarna har visat sig erbjuda en bättre kvalitet och komfort för de boende (t.ex. genom 

grundbelysning på låg nivå) och underhållskostnaderna blir sannolikt mycket lägre på grund 

av LED-ljuskällans långa livslängd.      

Nedanstående tabell refererar till de projektmål som anges i kap 4: 

Mål Kommentar 
 

A: 50 % reduktion jämfört med normalt 
använda standardlösningar i 
nyproduktion. 
 

Uppfyllt. Både trapphuslösningen i Etapp 
1 Garphyttan och Garagelösningen i 
Etapp 2 Fridhem visar beräkningarna att 
LED med styrning med stor marginal ger 
mer än halverad elförbrukning jämfört 
med de standardlösningar som JM 
tillämpade vid tiden för planeringen av 
respektive delprojekt.  I Fridhem valdes 
ett LED-alternativ kompletterat med 
väggarmaturer, vilket ökade den 
installerade effekten.  Reduktionen 
beräknas då bli kring 50 %, men med en 
betydligt bättre visuell komfort.      
 

B: Information ges till alla boende ang. 
val av belysningslösningar 
(visningslägenhet, information med 
inflyttningar samt informationsfolder) 

Uppfyllt. Information gavs i samband 
med den dialog JM har med boende om 
olika valbara lösningar som är möjliga att 
göra. 
   

C. Besöksverksamhet etableras i 
samverkan med Norra Djurgårdstadens 
Innovationscentra. 

Ej uppfyllt. Projektet har dock haft dialog 
med innovationscentrat och också 
genomfört presentation i samband med 
de seminarier som ordnats för olika 
intressenter inom Norra 
Djurgårdsstaden. 

’ 
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6.4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Garphyttan 

Genom att ta fram nya energieffektiva belysningslösningar bedöms att målet 50 procent 

energibesparing jämfört med standardlösningar har uppnåtts.  Projektgruppen bedömer 

också att de nya belysningslösningarna har skapat en bättre visuell komfort än 

standardlösningarna.  Styrsystemet i trapphuset ökar också komforten genom den trådlösa 

kommunikationen som tänds allt eftersom man rör sig i trapphuset och alltid ligger på viss 

grundbelysning. Efter intervju med de boende konstaterade de att även tryggheten ökade 

med hjälp av styrsystemet. De tyckte också att det kändes bättre att bo i ett bostadsrättshus 

där de visste att belysningen var energieffektiv.  

Fridhem 

Projektet bedömer att målet att nå 50 procent lägre energianvändning har uppnåtts. I den 

genomförda lösningen valde projektet att även installera väggarmaturer och trots detta 

bedöms reduktionen bli ca 50 procent jämfört med ett lysrörsalternativ (med enbart 

takarmaturer). Den fortsatta utvärderingen (utförs av JTH4) ska bland annat utgöra grund för 

en mer noggrann bedömning av uppnådd reduktion jämfört med referensgaraget, dels för 

den installerade lösningen med både tak- och väggarmaturer, dels för ett alternativ med 

enbart takarmaturer. De boendes synpunkter på lösningarna kommer också att utvärderas.   

Slutsatser kring ekonomi 

Genomförda LCC beräkningar visar på att de nya LED-lösningarna är konkurrenskraftiga 

jämfört med standardlösningarna, både för trapphus och garage. Trapphuslösningen med 

LED och styrning har en LCC som är ca 20 % lägre än standardlösningen. När det gäller 

garagen är LCC 55 % lägre med LED-lösningen (utan väggbelysning) jämfört med 

standardlösningen.  Med väggbelysning blir LCC ungefär samma som för referensgaraget 

men då med en betydligt bättre belysning.   

LCC är en modell som är bättre anpassad för en långsiktig bärare av driftkostnaderna 

(bostadsbolag eller bostadsrättsförening) än vad JM representerar som projektutvecklare. 

Även för JM är dock LED-alternativen attraktiva eftersom man i sina projekt väger olika 

alternativ att reducera fastighetselen för att uppnå gällande normer eller särskilda krav som 

ställs i samband med t.ex. markanvisning.    
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Rekommendationer 

Projektet har visat att introduktion av LED-lösningar och effektiv styrning är ekonomiskt 

konkurrenskraftiga samtidigt som de erbjuder möjligheter att skapa en bättre belysning och 

komfort.  Projektgruppen anser också att de utvecklade lösningarna har en mer tilltalande 

design än tidigare standardlösningar. Särskilt tydligt blir det i garageprojektet (Fridhem) där 

                   y     på ”p       p  ”.   

Projektet kan rekommendera byggherrar att införa LED med styrning för såväl trapphus som 

garage. Vidare bör halogenbelysning i lägenheterna (t.ex. som tillval i badrum och kök) 

snarast fasas ut och ersättas med LED-alternativ. 

Det är dock viktigt att projekteringsprocessen hänger med i utvecklingen. I 

trapphusprojektet projekterades för tre armaturer per plan men för LED-alternativet 

behövdes bara två. Det ledde till att en överdimensionerad lösning installerades, vilket 

naturligtvis bör undvikas.      

 


