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Om handboken
Denna handbok är ämnad att ge vägledning till lantbrukare och rådgivare som
arbetar med att minska energianvändningen.
Medarbetarna har på bästa sätt använt sig av uppgifter från forskning, provningar och praktiska erfarenheter. Man beskriver möjligheter till effektivisering, dock utan några garantier.
När produkter och märkesnamn anges så är det endast för information och
som exempel. Det gäller också bilderna. Meningen är inte att framhålla vissa
produkter och tillverkare och att därmed utesluta andra.
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Mjölkning
Uppvärmning

Handboken har tagits fram inom LRFs projekt Underlag energieffektivisering med finansiering från
landsbygdsprogrammet
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Inledning
Någon typ av belysning är i de allra flesta byggnader ofrånkomligt. Ljuset behövs för att kunna vistas
och arbeta i byggnaden även under dygnets och årets mörkare stunder. Dagsljusinsläpp minskar behovet av belysning men kan inte helt ersätta. Alternativet till belysning skulle kunna vara att förse alla
som behöver kunna se – djur som människor – med pannlampa att använda vid behov.
Ljus behövs dock inte bara för att vi skall kunna se vad vi för ögonblicket håller på med utan spelar
även en viktig roll för det allmänna välbefinnandet och för fertiliteten. Det är här som idén med pannlampa slutligen faller…
Det tydligaste exemplet på ljusets påverkan på biologin är hönans äggproduktion. Produktionen sker
endast då dagslängden är den rätta, vilket innebär att det i stallbyggnader för höns ständigt måste vara
”vår” för att det skall bli några ägg. Eftersom ljuset spelar en viktig roll för produktionen (i olika hög
grad för olika djurslag) så måste åtgärder inom belysning i stallar ske med kännedom om djurens behov.
Forskning om hur ljuset påverkar djuren pågår ständigt och det finns inte alltid entydiga besked om
vilket typ av ljus som är bäst. Även den mängd ljus som behövs för att uppnå resultat samt hur dygnsrytm skall regleras finns det olika bud om. I detta kapitel finns fakta med reservation för ny kommande
kunskap och skilda åsikter i frågan.
Tekniken för att alstra ljus är även den i ständig utveckling. Nu läggs mycket resurser på utveckling
och marknadsföring av olika lösningar baserade på LED-tekniken. LED ses som den självklara ljuskällan inom några år men det är i nuläget brist på erfarenhet och kunskap. Dagens prisnivåer kommer
troligen pressas ner samtidigt som helt nya idéer om hur belysning kan utformas kommer uppträda.

Belysningens andel av energianvändningen
Av den energikartläggning som LRF genomförde 2008 kan man utläsa att belysningen kräver i medeltal 0,028 kWh el per kg mjölk men att variationen mellan olika mjölkföretag är stor. Andelen el som
går till belysning ligger i detta material (omfattar 23 mjölkföretag med lösdrift) på mellan 7 – 41 procent av den totala energianvändningen i och omkring stallarna. Som medel ligger andelen på 19 procent
På liknande sätt kan man i materialet se att belysningen står för i medeltal 1,7 kWh per slaktsvin. Belysningens andel av den totala energin varierar mellan 2 – 17 procent men som medel 6 procent (vägt
medelvärde).
Per producerad smågris utgör belysning i medeltal 8,3 kWh. Belysningens andel är här 4 – 29 procent
med ett (vägt) medel på 18 procent.
För äggproduktion och kycklinguppfödning är underlaget begränsat och belysningens andel av energianvändningen per ägg spänner mellan 4 – 54 procent.
För kyckling ligger belysning på 11 procent av den totala energianvändningen, men av elförbrukarna
är energiandelen hela 73 procent. Dessa siffor baseras dock på endast en mätning.
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Sparåtgärder för belysning
När man pratar om hur man ska effektivisera energianvändningen är det bra att dela in åtgärderna
efter hur lätta de är att genomföra. De lättaste är de som handlar om rutiner och beteende, inställning, kalibrering, rengöring, planering etc. Det är åtgärder som inte behöver planeras väl och de behöver inte medföra kostnader, möjligen lite extra tid. Lönsamheten behöver sällan diskuteras. Att
släcka belysningen som inte behövs är en sådan åtgärd. Vi kallar det åtgärder på den första nivån.
Andra åtgärder kan kräva inköp eller utbyte av utrustning och komponenter. Alltså medför de kostnader och då är det bra att räkna på lönsamheten. Exempel på det är att byta ljuskällor, t.ex. att byta
glödlampor mot lågenergilampor eller LED-lampor. Ett annat exempel är att installera ljusrelä och
tidur för att automatiskt styra belysningen. Vi kallar det åtgärder på den andra nivån.
Slutligen finns det åtgärder på en tredje nivå, som kräver större investeringar och innebär byte av
system och som behöver planeras väl. En lönsamhetskalkyl bör ligga till grund för investeringen.
Nedan sammanfattas de vanligaste åtgärderna som kan ge energieffektivare belysning helt kort. En
sammanställning av åtgärderna finns på sida 26. Beskrivningar och motiveringar finns i texten.
Inställningar, skötsel och underhåll
1.
2.
3.
4.
5.

Ta reda på behovet av ljus i olika delar av byggnaden
Rengör fönster för att dra nytta av naturligt ljus.
Rengör armaturer
Rengör väggar och tak så att ljuset reflekteras
Släck belysning som inte behöver vara tänd!

Ombyggnad och komplettering
6. Styr belysning (automatisera)
a) Tid
b) Närvaro
c) Ljus
7. Gruppera (dela upp i armaturer i mindre grupper för att kunna tända bara där det behövs)
8. Dimmer-system
9. Byt ljuskälla eller armatur
10. Använd ledbelysning där det går
Val av system i nya stallar
11.
12.
13.
14.

Välj belysning utifrån livscykelkostnaden (LCC)
Begär ljusberäkning och garanti på uppnådd ljusnivå
Planera för naturligt ljus
Val av färger och ytor

Bild 1.
Åtgärd på nivå ett bör sättas in.
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Bakgrundsfakta om belysning
Vad är ljus?
Synligt ljus (eller helt enkelt ljus) är elektromagnetisk strålning, som är synlig för det mänskliga ögat.
Ljus har en våglängd mellan cirka 390 och ca 700 nanometer. 1 nanometer (nm) är en miljondel av 1
mm. Tack vare ljus kan vi se vår omgivning där ljuset reflekteras och upptas av ögat. Strålning närmast under 390 nm och närmast det violetta i det synliga ljuset, kallas ultraviolett ljus, UV-ljus. På andra
sidan det synliga spektret finns den infraröda strålningen, IR-strålning, som vi människor inte ser men
kan uppfatta som värmestrålning.

.
Bild 2. Det synliga ljuset är det spektrum av elektromagnetisk strålning som har en våglängd av ca 390 - 700
nm.

Grundbegrepp för ljus och deras enheter
Effekt, watt (W)
Själva ljuskällan är i sig märkt med ett visst antal watt (W), vilket anger hur mycket energi som den
använder per tidsenhet. För de flesta moderna ljuskällor tillkommer även egenförbrukning (effektförlust) i den elektronik som behövs för att ljuskällan skall fungera. Den sammanlagda effekten brukar
kallas systemeffekt. För en hel belysningsanläggning i till exempel en avdelning i stallet brukar man
istället använda begreppet installerad effekt, vilket är samma sak.
Ljusflöde, lumen (lm)
Lumen är ett mått på den totala mängden (för människan) synligt ljus som strålar ut från en ljuskälla.
Lumen grundar sig alltså på det mänskliga ögats känslighet för ljusets olika våglängder. Eftersom fåglar har ett synsinne som avviker på flera punkter från människans så säger inte lumen hela sanningen
om vilket ljus som t.ex. hönan uppfattar. För växters fotosyntes är ”vanliga” lumen ännu mindre relevant utan istället handlar det här om hur mycket ”PAR” (Photosynthetically Active Radiation) som en
ljuskälla kan ge.
Att enbart jämföra lumen mellan olika ljuskällor kan vara missvisande eftersom ljuskällan i de flesta
fall placeras i en armatur som ljuset måste ta sig ut ur. Armaturlumen är ett därför ett bättre begrepp
som anger hur mycket ljus som kommer ut. Denna uppgift är dock svårare att få tag i och kommer
naturligtvis att bero både på armaturens design och på materialval samt på själva ljuskällan.
Ljusutbyte, lumen per watt (lm/W)
Ljusutbytet anger hur mycket ljus man får per watt elektrisk effekt. Det är därför ett mått på energieffektivitet. Normalt finns denna uppgift endast för själva ljuskällan. Ett vanligt förekommande lysrör
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ger till exempel 5 200 lumen och är märkt 58 W. Ljusutbytet är därmed 90 lm/W. Om man istället
använder ljusflöde som når ut ur armaturen (armaturlumen) samt även räknar med den totala elektriska
effekt som krävs för att driva lysröret, blir istället ljusutbytet ca 60 lm/W.
Belysning/ belysningsstyrka, lux (lx)
Belysningsstyrka definieras som ljusflöde per ytenhet. 1 lux (lx) är detsamma som 1 lumen per
kvadratmeter (1 lm/m2). En sommardag ligger belysningen kring 20 000 lux och i direkt solljus ända
upp emot 80 000 lux. Rekommendationen för arbete i stallar är en belysningsstyrka på 150 – 500 lux.
Eftersom belysningen (lux-talet) beror av ljusflödet (som mäts i lumen) och detta är definierat för det
mänskliga ögats känslighet för olika frekvenser, så uppstår även här behovet av en särskild benämning
på belysningsstyrkan för bland annat fjäderfä – som då benämns ”gallilux”.

Bild 3. Belysningen mäts med en ljusmätare
(lux-meter).
I detta fall är det en mätare som är framtagen för att mäta gallilux – belysningen så
som den upplevs av fjäderfä.

Färgtemperatur, Kelvin (K)
Ljuskällans färgtemperatur anges i Kelvin och är ett objektivt begrepp, som ger en uppfattning av hur
olika ljus upplevs. En färgtemperatur under 3300 K brukar kallas ”varmvit” och ligger värdet över
5300 K kallas det för ”kallvit” (ofta även benämnt ”dagsljus”). Däremellan heter det ”vit”. Istället för
benämningen färgtemperatur ses i tabeller även ”CCT” (Correlated Color Temperature).
Tabell 1. Exempel på färgtemperatur och färgåtergivning för olika ljuskällor.
(Källa: Annell ljuskompendium 2011 och wikipedia.org)
Ljuskälla

Solljus

Färgtemperatur,
Kelvin (K)

Färgåtergivning,
Ra-index

> 5 500 K

100

Glödlampor

2 700 K

100

Halogenlampor

3 000 K

100

Lysrör – Dagsljus/Kallvit

> 5 300 K

80 – 95

Lysrör – Varmvit

< 3 300 K

80 – 95

Kvicksilverlampor

3 000 – 6 500 K

50 – 60

Metallhalogenlampor

3 000 – 4 200 K

> 85

Högtrycksnatriumlampor

2 000 – 2 800 K

20 – 70

LED-belysning

3 000 – 5 300 K

70 – 90

Induktionsbelysning

2 700 – 6 500 K

> 80
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Färgåtergivning, ”Ra-index” eller ”CRI” (enhetslös)
Ett Ra-index med värdet 100 är per definition ”perfekt” färgåtergivning och detta gäller bland annat
för en vanlig glödlampa. Detta beror på att lampor med glödtråd, liksom solen, ger upphov till ett ljus
med kontinuerligt spektrum. Ra står för ”Rendering Average” och CRI för ”Colour Rendering Index”.

Dagsljus

Glödlampa

Halogen

Kallvit LED

Lysrör

Varmvit LED

Bild 4. Exempel på ljusspektrum för några olika ljuskällor. En ljuskällas ljusspektrum (spektralfördelning)
avgör hur ljuset sedan beskrivs avseende färgtemperatur och färgåtergivning. Det för människan synliga
ljuset finns i våglängdsområdet från ca 400 till ca 700 nm. (Källa: http://housecraft.ca/)

Livslängd
Livslängden är olika för belysningens olika komponenter. Eftersom själva ljuskällan är den som oftast
har kortast livslängd är det denna man normalt syftar på. Värt att tänka på är dock att för LEDbelysning är ljuskällan inte sällan fast monterad i armaturen, vilket kan innebära att hela armaturen
måste bytas, när själva dioderna har slocknat.
En vanlig definition på livslängd är det antal drifttimmar man kan förvänta sig innan hälften av alla
lampor har slocknat. Om man skall jämföra olika ljuskällor och typer av ljus mot varandra är det
såklart viktigt att uppgift om livslängd är definierad på samma sätt.
Den mest användbara definitionen av livslängd i dessa sammanhang brukar kallas ”L70” vilket är det
antal drifttimmar efter vilka normalt 70 % av det totala initiala ljusflödet återstår. Då tar man hänsyn
både till lampbortfall och också det faktum att ljusflödet från varje ljuskälla minskar något med tiden.
”Service Life” eller på svenska servicelivslängd bygger på samma tankesätt men med den skillnaden
att tiden anges då 80 % av det initiala ljusflödet återstår.
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Bild 5. Dessa två diagram finns ofta i ljuskällans datablad. Om inte, så återfinns uppgifter i någon typ av enklare tabell. Till vänster andelen lampor som är kvar efter viss tid och till höger ljusflödets minskning med
tiden.

Bild 6. Om man väger samman lampbortfall och nedgång i ljusflöde blir resultatet så här. Genom att titta var
grafen korsar 70-strecket så kan man ur diagrammet utläsa att ”L70” för just denna ljuskälla är ca 9 000 timmar.

Begreppet armatur
En armatur är en hållare för ljuskällan och har ofta även komponenter för att rikta ljuset åt ett visst
håll. Armaturen måste vara anpassad för respektive ljuskälla så att den fördelar ljuset på ett bra sätt. I
armaturen finns även driftdon och kopplingsplintar för anslutning av el. En del armaturer är utrustade
med ytterligare styrelektronik som t.ex. närvarosensor.
Flertalet ljuskällor blir varma och de kan därför utgöra en brandrisk. I de fall det finns risk för att
damm samlas på armaturen är brandrisken extra stor. De armaturer som används i stallar skall därför
vara D-märkta (garanterar en yttemperatur på max 90ºC - ersätter det tidigare ”T”-märket) och ha
kapslingsklass som lägst IP54. Kupan skall vara i akrylplast för att stå emot ammoniak. Vanligaste
plasten i glaset är annars polykarbonat, vilket riskerar att snabbt spricka i en stallmiljö. Metalldetaljer
skall vara korrosionsbeständiga.
Om armaturen monteras på brännbart underlag måste den även vara godkänd för denna montering. Det
är också viktigt att armaturen är CE-märkt.
En viktig egenskap hos en armatur i stallmiljö är att den är lätt att rengöra. Högtryckstvätt av armaturer är dock inte att rekommendera, om inte armaturen uttryckligen skall klara detta.
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Tabell 2. Kapslingsklassning (IP-klassning) av elektronisk utrustning (Källa: Nokalux.se)
Utförande enligt första siffran

Utförande enligt andra siffran

IP 0[x]

Inget skydd

IP [x]0

Inget skydd

IP 1[x]

Skydd mot fasta föremål större än 50
mm

IP [x]1

Droppskyddad

IP 2[x]

Skydd mot fasta föremål större än 12
mm ("Provfinger")

IP [x]2

Skydd mot droppande vatten vid 15° lutning

IP 3[x]

Skydd mot fasta föremål större än
2,5 mm

IP [x]3

Strilsäker

IP 4[x]

Skydd mot fasta föremål större än
1,0 mm

IP [x]4

Sköljtät

IP 5[x]

Dammsäker

IP [x]5

Spolsäker

IP 6[x]

Dammtät

IP [x]6

Spoltätt (skydd mot kraftiga vattenstrålar)

IP [x]7

Vattentät (nedsänkt i vatten)

IP [x]8

Tryckvattentät (nedsänkt i vatten)

Andra viktiga begrepp
Driftdon (eng. Ballast)
De flesta vanliga ljuskällor förutom glödlampor och halogenlampor kräver någon form av driftdon.
Driftdonet omvandlar den ström och spänning som finns i elnätet till de rätta förutsättningarna för den
aktuella ljuskällan. Exempelvis matas lysdioder med likspänning och driftdonet måste alltså omforma
växelspänningen i ledningen.
Driftdon kan antingen vara magnetiska (även kallat ”drossel”) eller elektroniska (även kallat ”HFdon”)
HF-don
Högfrekvens-don – annat namn för elektroniskt driftdon, som skapar en spänning med hög frekvens.
Ljuskälla
Den komponent som alstrar ljuset kallas ljuskälla. Genomgång av vanligt förekommande ljuskällor i
separat avsnitt nedan.
Glimtändare
En komponent som möjliggör tändning av lysrör med magnetiska driftdon (T8). Med elektroniska
driftdon behövs inte denna komponent.
Armaturverkningsgrad
Förhållandet mellan hur mycket ljus som totalt lämnar armaturen och hur mycket ljus som skapas i
ljuskällan. Observera att detta inte säger något om hur mycket el som armaturen kräver.
Förkopplingsdon
Detsamma som driftdon (se ovan).
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Pupill-lumen
En del tillverkare och säljare lyfter gärna fram en ljuskälla som kan ge ett ljusflöde med ganska lite
lumen men desto mer ”pupill”-lumen. Det handlar här om ett annat sätt att räkna på hur det mäskliga
ögat uppfattar ljus och där fokus läggs mer på ögats känslighet vid låga ljusnivåer (scotopic vision).
Bibehållningsfaktor (Maintenance Factor, MF)
Anger vilken nivå av belysning som kan bibehållas över tid för ett visst utrymme och viss armatur. Se
under avsnitt ”Att välja belysning”.
Spektralfördelning
En ljuskällas spektralfördelning anger vilka våglängder (färger) av det synliga ljuset som ljuskällan
avger och med vilken intensitet de olika färgerna avges. Se bild 4.

Behov av ljus
Människans behov av ljus
En jämn belysning utan mörkare zoner i lokalen är att föredra. Om det behövs mer ljus i någon del av
utrymmet bör det ändå inte vara för stor skillnad mot omgivningens belysning. Exempelvis bör en
arbetsyta med 500 lux ha minst 300 lux i omgivningen. För en god arbetsmiljö krävs också att det inte
uppstår bländning. Utöver ett visst krav på ljusflöde så behövs även god färgåtergivning (anges med
Ra-index) vid många arbeten.
Tabell 3. Belysningsstyrka, utdrag av rekommendationer för ekonomibyggnader inom jord- och skogsbruk.
(SIS-TS 37:2012)
Utrymme

Belysningsstyrka, lux

Behandlingsavdelning
Mjölkningsavdelning (lösdrift)
Passager, gångar, stegar, korridorer
Verkstad
Arbetsbänk (borrning, slipning etc)
Loge, skulle, silo, garage, maskinhall
Skriv-, läs- och matplats, arbetsbänk
Utomhus, vid ingång
Utomhus, arbetsplats

200
400 – 500
100
100
500
75
300
50
100

Bild 7. Belysningen ska tillgodose
både människans och djurens
behov.
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Djurens behov av ljus
Husdjurens behov av ljus är inte samma som människans. Olika djurslag har olika utvecklade synsinnen och uppfattar ljus på olika sätt. Skillnader finns i behov av belysningsstyrka, vilka våglängder i
ljusspektrat de uppfattar och är känsliga för, hur de påverkas av skarpt ljus eller skugga. Känslighet för
och behov av belysning under dygnets timmar är också olika.
Detta är viktiga frågor när man byter ljuskällor och styrning för att energieffektivisera. Samtidigt saknas i dagsläget en hel del kunskap så att man kan ange bra riktlinjer. För att råda bot på det har man
vid SLU gjort en genomgång av kunskapsläget när det gäller fysiologi m.m. Rapporten heter ”Belysning i stallbyggnader” (Hörndahl, mfl. 2012). Här följer det viktigaste för några djurslag.

Nöt
Enligt Jordbruksverkets Föreskrifter (SJVFS 2010:15) ska nötkreatur ha tillgång till ljus från fönster
eller annat insläpp av dagsljus. Belysningen ska vara fast monterad som inte förorsakar djuren obehag
och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter.
En dagslängd på 16 timmar för mjölkande kor med belysning på minst 100 lux ger enligt en amerikansk studie uppemot 2,5 kg extra mjölk per ko och dag. I Teknisk specifikation (SIS- TS 37:2012)
rekommenderas 100-150 lux dagtid till mjölkkor och ungdjur. Vid nybyggen i dag är dock rekommendationen snarare >200 lux.
För att få den produktionshöjande effekten som man sett av en artificiellt utökad dagslängd finns flera
uppgifter om att nattljuset bör begränsas till max 10 lux. De sista två månaderna av kons dräktighetsperiod bör dessutom dagslängden minskas till 8 timmar. För att detta skall fungera krävs i praktiken
separat stall för sinkorna.
Ljuset påverkar även fertilitet, brunstsignal och ungdjurens tillväxt.
Den fysiologiska bakgrunden till hur ljuset påverkar mjölkproduktionen är känd, men praktiska försök
ger delvis olika bud om i vilken grad korna påverkas och vilka rekommendationer man skall ge utifrån
detta. Särskilt i besättningar med robotmjölkning och därmed mjölkning och utfodring under hela
dygnet är det svårt att finna riktlinjer baserat på studier.
Tabell 4. Rekommendationer gällande dagslängd och belysningsstyrka för mjölkkor (källa: Hörndahl m.fl.
2012 / www.agrilight.nl)
Djurslag

Rekommenderad
dagslängd

Rekommenderad
belysningsstyrka
- dag

Maximal belysningsstyrka
- natt

Ungdjur

16 tim.

(data saknas)

(data saknas)

Dräktiga kvigor

(data saknas)

(data saknas)

(data saknas)

-dito sista 42 dygn

8 tim.

(data saknas)

(data saknas)

Lakterande kor

16 tim.

150- 200 lux

5-10 lux

Sinkor

8 tim.

150 - 200 lux

5-10 lux

Kalvningsboxar

(data saknas)

(data saknas)
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Notering

kan vara värt att sträva
efter 300 - 500 lux dagtid (motsvarar "dimmig
dag")

Vid arbete i boxarna
rekommenderas 200 lux

Gris
Ett stall för grisar måste ha fönster eller andra insläpp för dagsljus (SJVFS 2012:15). Stallet ska också
vara försett med artificiellt ljus som inte förorsakar djuren obehag och som gör det möjligt att se till
djuren. I EU direktiv (2001/88) anges att grisar ska ha minst 40 lux 8 timmar per dag. I Teknisk specifikation (SIS- TS 37:2012) rekommenderas 75-150 lux i grisstallar dagtid.
Enligt Svenska Pigs Stalltips nr 2011-06-01 – ”Ljus till suggor och gyltor” – behövs ljusprogram i
grisproduktionen för att undvika att tallkottkörteln uppfattar att det börjar gå mot höst och mörker.
Studier visar att dagslängden är av störst betydelse medan belysningsstyrkan inte är lika avgörande.
Rekommendation på en bra belysningsstyrka till suggor och gyltor är enligt detta dokument 200-300
lux.
Danska rekommendationer ligger på 14-16 timmar ljus per dag med minimum 100 lux i betäckningsavdelningen och 10-12 timmars ljus per dag med minimum 100 lux i dräktighetsavdelningen (Jensen,
2011). Grisar behöver inte ha nattbelysning.
Enligt Hörndahl (2012) är grisen mycket anpassningsbar till olika typer av ljus och belysningsstyrka.
Det finns dock inte tillräckligt med information för att kunna specificera vad som är optimal ljusmiljö
för grisar (spektralfördelning, dagslängd, belysningsstyrka).
Tabell 5. Rekommendationerna för ljusprogram som håller gyltornas och suggornas hormonsystem i vår- och
sommartrim. (Källa: Svenska Pig - 2011-06-01. Ljus till suggor och gyltor)
Avdelning

Gyltor

Rekommenderad
dagslängd

Rekommenderad belysningsstyrka - dag

8 - 10 tim

Betäckningsavdelning

16 tim

Dräktighetsavdelning

16 tim

Grisningsavdelning

12 tim

200 - 300 lux

Tillväxtavdelning

Maximal belysningsstyrka - natt

(data saknas)

(data saknas)

Fjäderfä
Fåglarnas seende skiljer sig markant från människan vad gäller både känslighet för ljusets våglängder
(spektralfördelning) och påverkan av ljusets flimmer. De har även receptorer för UV-ljus och kan
dessutom registrera ljusstrålning som går genom kraniet med hjälp av extra näthinnereceptorer i hjärnan. Mot bakgrund av ovanstående bör man använda ljuskällor med brett färgspektrum och med viss
del UV-ljus. Det är dock inte klarlagt vilken den bästa fördelningen är mellan dessa våglängder.
De vanligaste ljusmätarna (som mäter belysningen i enheten lux) är avsedda att återspegla hur människans uppfattar ljuset, vilket inte ger en rättvis bild av fjäderfäns synintryck. Vissa forskare anser därför att man bör använda andra metoder eller mätutrustning för att mäta belysningsstyrkan hos fjäderfä.
Man har utvecklat mätare som mäter i den modifierade enheten gallilux. Se bild 3.

Värphöns
Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2010:15) anger att fjäderfästallar skall ha fönster eller andra
ljusinsläpp för dagsljus. Stallar ska vara försedda med artificiell belysning, som inte förorsakar djuren
obehag och som gör det möjligt att se djuren utan svårigheter. I stallar för mer än 350 värphöns ska
belysningen tändas och släckas genom dimring.
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Enligt svensk djurskyddslagstiftning skall värphöns ha 8 timmars sammanhängande mörker vilket gör
att ljusprogrammen oftast utgörs av maximalt 16 timmar ljus och 8 timmars mörker. Till varje värphönshybrid tar avelsföretagen fram ett ljusprogram för att nå maximal produktion, vilket bör beaktas.
Vanliga ljusnivåer i stallar för värphöns är mellan 0,5 och 20 lux och där variationen kan bero dels på
lamptyp och dels på huruvida det finns problem med fjäderplockning i gruppen. En orolig hönsgrupp
med fjäderplockning har ges en lägre belysningsstyrka. Armaturer med glödlampor i befintliga fjäderfästallar ersätts nu ofta av dimningsbara LED lampor. I nybyggda stallar installeras vanligen lysrör av
HF-typ, men även alternativ med olika typer av LED-armaturer håller på att testas.

Slaktkyckling
Enligt Svensk Fågels omsorgsprogram ska slaktkycklingar ha minst 40 lux över hela stallytan och det
skall även finnas möjlighet att öka belysningen till 100 lux. Vanligen rekommenderar avelsföretagen
ljusprogram med ljus 20-24 timmar per dygn. Perioden med mörker ökas sedan något med ökande
ålder. Rekommendationer för belysningsstyrka och reglering av ljuset under uppfödningsomgången
kan variera beroende på om stallarna har dagsljusinsläpp eller inte.
I nyare stallar används ofta lysrör med dimbara HF-don.

Ljuskällor
Indelning
De vanligast förekommande teknikerna för ljus inom lantbruket är urladdningslampor, lysrör och LED
(Light Emitting Diode, på svenska ”lysdiod”).

Bild 8. Ljuskällor delas vanligen in enligt denna bild (Källa: Annell ljuskompendium 2011)
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Viktiga egenskaper hos en ljuskälla
•
•
•
•
•
•
•
•

Brinntid och ljusutbyte över tid – ljuskällans ”livslängd”
Ljusutbyte vid olika omgivningstemperatur
Verkningsgrad – lm/W (OBS! man bör även räkna med förluster i driftdon)
Färgåtergivning (Ra-index) och Färgtemperatur (Kelvin)
Tändtid och återtändningstid (hur påverkas den av omgivningstemperaturen?)
Möjlighet att ljusreglera/”dimra” och lämpligheten att använda närvarostyrning (många kortare tider med ljus)
Spridningsvinkel - avgör hur mycket av ljuset som hamnar på den önskade belysta ytan
Innehåll av kvicksilver

Tabell 6. I tabellen nedan finns exempel på vanliga typer av ljuskällor i lantbruket. Uppgifter om verkningsgrad och livslängd måste anges med intervall eftersom dessa värden varierar med storlek på ljuskälla, fabrikat och modell. Livslängden påverkas dessutom av antalet tändningar och andra faktorer.
Lamptyp

Vanliga benämningar

Verkningsgrad*, lm/W

Livslängd**
tim

Återstart

Glödlampa

5 – 30

750 – 4 000

Direkt

Alltid dimbar

Halogenlampa

12 – 25

2 000 –
6 000
6 000 –
12 000

Direkt

Alltid dimbar

Direkt

Generellt dåligt
anpassad till låga
omgivningstemperaturer
Främst anpassad
till inomhustemperaturer (>20
°C).

Lysrörslampa (”Lågenergilampa”)

CFL

50 – 80

T5 lysrör

T16

88 – 108

17 000

Direkt

T8 lysrör

T26

75 – 98

Direkt

Metallhalogen

MH

60 – 80

Keramisk metallhalogen

CDM

60 – 80

7 500 –
20 000
5 000 –
20 000
20 000

Högtrycksnatrium

HPS, SON

50 – 140

15 000 –
24 000

3 - 5 min.

Kvicksilverlampa

HG

25 – 60

16 000 –
24 000
35 000 –
60 000
60 000 –
100 000

1 - 15
min.
Direkt

4 – 150

LED
Induktionsbelysning

LVD

50 – 90

* för ljuskällan, ej inräknat eventuellt driftdon
** då 50 % av lamporna fortfarande lyser.
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Särskilda egenskaper

1 - 3 min.
1 - 3 min.

Direkt

Hög effektivitet
men dålig färgåtergivning. Finns även
varianter med ett
vitare ljus som
dock även innebär
något sämre ljusutbyte.

EU-direktiv – utfasning av lamptyper
För konsumentmarknaden kommer kraven på effektivitet successivt att höjas. De matta glödlamporna
fasades ut först och sedan 2012 tas heller inte klara glödlampor in till EU. Utfasningen innebär inget
stopp för användning utan endast att vissa lamptyper inte längre finns till försäljning.
Tabell 7. Utfasning av urladdningslampor, däribland kvicksilverlampan. (Källa: Philips)

Glödljus
I denna grupp ingår förutom vanliga glödlampor även halogenlampor, vilket är en vidareutveckling av
glödlampan där glödtråden placerats i en gas som både förbättrar ljusutbytet och livslängden. De traditionella glödlamporna har fasats ut inom EU och finns inte kvar annat än i specialvarianter.
Glödljus har mycket god färgåtergivning (Ra = 100), kräver inget driftdon och är dimbara. Energieffektiviteten är dock låg och livslängden förhållandevis kort.

Urladdningsljus – Lysrörslampa och kompaktlysrör
För dessa typer av (lågtrycks-)urladdningsljus gäller att ljuset alstras genom en urladdning mellan två
elektroder inuti en metallånga bestående av kvicksilver. Urladdningen ger UV-ljus som sedan omvandlas till synligt ljus då det passerar det lysrörspulver som finns på rörets insida.

Bild 9. Två varianter av kompaktlysrör till vänster och två lysrörslampor till höger (Källa: osram.com)

Lysrörslampan kallas populärt även för ”lågenergilampa” och är jämfört med glödlampan ca 4 ggr så
effektiv. Lysrörslampor finns i en stor mängd utföranden och är tänkta som ersättare till glödlampor i
enkla armaturer. För att tända och driva själva lysröret som lampan är bestyckad med krävs dock ett
driftdon vilket är inbyggt.
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Bild 10.
Lysrörslampor (”lågenergilampor”) har inbyggt
elektroniskt driftdon (HF-don) för att direkt
kunna ersätta glödlampor i vanliga glödlampsarmaturer (t.ex. skruvsocklar E14 respektive
E27).
(Källa: wikipedia.org)

Kompaktlysrör har stift istället för skruvsockel och är vanliga i kommersiella tillämpningar. Dessa
kräver att ett driftdon finns i armaturen.
För lysrörstekniken gäller generellt att det dröjer en stund (från någon till några minuter) innan fullt
ljusflöde uppnås. Vid kall omgivningstemperatur så minskar generellt ljusflödet och uppstartstiden
ökar. Med ökande ålder minskar normalt ljusflödet från urladdningslampor. Lysrörslampor och kompaktlysrör innehåller kvicksilver och räknas därför till ”Farligt avfall”.

Urladdningsljus - lysrör
Det vanligaste lysröret i äldre anläggningar kallas T8 eller T26 (vilket syftar på diametern 8/8 tum
vilket är detsamma som 26 millimeter). De kan drivas antingen med konventionella (magnetiska) don
eller också HF-don. Det magnetiska driftdonet med en järnspole utvecklar en hel del värme, det uppstår förluster. Märkningen på lysröret avser effekten i själva röret, men en del har försvunnit på vägen.
Därför får vi räkna med att ett lysrör märkt 36 W faktiskt använder ca 45 W i elektrisk effekt och att
ett 58 W lysrör använder ca 70 W elektrisk effekt (se tabell 10).

Bild 11.
Vanliga lysrör, typ T8. Denna
armatur har glimtändare och ett
magnetiskt driftdon, som ger
förluster i form av värme.

Den senaste generationen lysrör heter T5 eller T16. (T5 syftar på diametern 5/8 tum, och T16 på diametern 16 millimeter). De är alltså smalare än de äldre T8-rören (8/8 tum). T5 lysrör kan bara drivas
med hjälp av elektroniska driftdon, vilket gör ljuset helt flimmerfritt. T5-röret i sig har ett högre ljusutbyte än motsvarande T8-rör. Det elektroniska driftdonet har inte så höga förluster som det magnetiska och ett byte innebär därför en energibesparing. T5-rören finns i två varianter, High Efficiency
och High Output:
High Efficiency (HE) är mest energieffektiv och finns med effekter från 14 W till 35 W. De har
det högsta ljusutbytet i lumen per watt (lm/W).
High Output (HO) finns med effekter från 24 till 80 W och ger upp till 60 procent mer ljus än motsvarande High Efficiency-rör.
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Tabell 8. Översikt över vanliga lysrör av modell T8 och T5. Längd och ljusflöde för olika effekter.

(Källa: www.proton.se)
T8 lysrör
Längd

Märkeffekt

Max ljusflöde

590 mm

18 W

1350 lm

895 mm

30 W

2450 lm

1200 mm

36 W

3350 lm

1500 mm

58 W

5200 lm

T5 lysrör

HE, High Efficiency

HO, High Output

Längd

Märkeffekt

Märkeffekt

Max ljusflöde

Max ljusflöde

549 mm

14 W

1350 lm

24 W

2000 lm

849 mm

21 W

2100 lm

39 w

3500 lm

1149 mm

28 W

2900 lm

54 W

5000 lm

1449 mm

35 W

3650 lm

49 W / 80 W

5000 lm / 7000 lm

Lysrörens färgåtergivning (Ra-index) och färgtemperatur (K) går vanligtvis att utläsa av beteckningen.
Till exempel har ett lysrör som märkts med ”830” ett Ra-index på 80-89 (första siffran) och färgtemperatur 3000 K (andra och tredje siffran).

T5 kontra T8
Vanliga T5 är anpassade för en varmare omgivningstemperatur än T8, vilket får till följd att det maximala ljusflödet alstras vid en högre temperatur och att ljusflödet minskar då det blir kallt. Detta framgår av diagram nedan. Det finns dock även speciella modeller av både T8 och T5 som är anpassade till
kalla miljöer.

Bild 12: Ljusflödets påverkan av omgivningstemperatur. (Källa: Exaktor)
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Glimtändare
Glimtändare finns i den traditionella lysrörsarmaturen med elektromagnetiskt driftdon. Skapar under
en kortare tid en hög spänning som gör att lysröret kan tända. Rekommendationen är att de traditionella glimtändarna skall bytas samtidigt som lysrören. Gamla glimtändare utgör i sig en brandrisk då
de kan överhettas.
En så kallad ”säkerhetsglimtändare” har en inbyggd säkring som slår ifrån och förhindrar att lysrör
som är förbrukade står och blinkar. Säkerhetsglimtändare rekommenderas, eftersom blinkande lysrör
riskerar att ge brand. Dessutom har en säkerhetsglimtändare längre livslängd. Säkerhetsglimtändare
finns även i en elektronisk variant.

Bild 13. Tre varianter av glimtändare för lysrör. Till vänster en vanlig glimtändare (höljet avtaget och placerat bakom), i mitten en elektronisk säkerhetsglimtändare, till höger en traditionell säkerhetsglimtändare
med röd återställningsknapp (isärmoterad).

Drift med HF-don (högfrekvens-don, ”High Frequency”)
Vid drift av ett lysrör med HF-don finns varken glimtändare, separat kondensator eller elektromagnetiskt don (som även brukar kallas ”drossel”) i armaturen. Istället är allt som krävs för att driva lysröret
samlat i ett elektroniskt driftdon – vilket alltså är detsamma som HF-don – och detta omformar strömmen från 50 Hz i elnätet till över 30 000 Hz i själva ljuskällan, därav namnet högfrekvens-don.
Egenförbrukningen hos HF-donet är lägre än motsvarande elektromagnetiska don. Väljer man dimbara
HF-don (”HF dim”) går det att dimra lysröret. HF-don finns även med ”varmstart”, vilket förlänger
livslängden hos rör som tänds och släcks ofta.
HF-drift har flera dessutom fördelar såsom flimmerfritt ljus, högre ljusutbyte, högre säkerhet (uttjänta
rör står inte och blinkar), minskade elektriska fält, inget ”brum” samt tändning utan blink. Livslängden
på lysrören sägs även öka med ca 15 procent tack vare HF-drift.
En nackdel med HF-don är att elektroniken är känslig för värme samt för strömspikar och andra störningar på elnätet. Om omgivningstemperaturen inte överstiger 25˚C så gäller vanligen att minst 90
procent av donen är i funktion efter 50 000 drifttimmar. En tumregel är att en ökning med 10ºC halverar livslängden.
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Urladdningslampor, högtrycksljus (HID = High Intensity Discharge)
På samma sätt som för lågtrycksurladdningslampor så alstras ljuset vid den urladdning som sker mellan två elektroder. Skillnaden är dock att i en högtryckslampa behövs inget lyspulver utan det synliga
ljuset uppstår här direkt i den gas som finns i lampan. Ljusets karaktär beror av sammansättningen hos
dessa gaser.Det finns i huvudsak tre varianter inom denna grupp, vilka beskrivs kort nedan.
Kvicksilverlampor, HG
Kvicksilverlampan är vanlig som gårdsbelysning. Den har något lägre ljusutbyte jämfört med lysröret
och sämre färgåtergivningen. En nackdel med denna lampa är att det tar lång tid innan lampan lyser
med full effekt. Utfasning sker senast 2015 enligt EU-beslut. Som alternativ vid gårdsbelysning finns
armaturer med LED- och induktionslampor.
Högtrycksnatriumlampor, HPS – High pressure sodium
Högtrycksnatriumlampan ger i det vanligaste utförandet ett gulaktigt ljus med relativt dålig färgåtergivning, vilket kan upplevas som en nackdel i djurstallar. Ljusutbytet är dock ofta mycket högt, särskilt för lampor med de högre effekterna. Denna lampa finns också i varianter med bättre färgåtergivning, men man måste då göra avkall på effektiviteten. En vanlig beteckning på denna lampa är SON.
Metallhalogenlampor, MH
Metallhalogenlampan är en vidareutveckling av kvicksilverlampan, men den har betydligt bättre färgåtergivning. En nackdel är att det tar lång tid (4-5 minuter), innan lampan lyser med full effekt.
Moderna metallhalogenlampor kan även dimmas utan att ljusfärgen ändras.

Bild 14. Från vänster till häger: Kvicksilver-, högtrycksnatrium- och metallhalogenlampor. Observera att även
de två till höger finns med en lampform som mer liknar kvicksilverlampan. (Källa: http://lighting.philps.com)

LED-belysning (Light Emitting Diode, på svenska lysdiod)
Färgtemperaturen kan variera mycket, från 2700 K och uppåt. Ra-index är minst 80, ofta mycket
högre. Energieffektiviteten är i nivå med de bästa lysrören (40-100 lm/W) och förbättras hela tiden.
LED avger varken IR- eller UV-ljus.
LED ger maximalt ljusflöde omedelbart, vilket gör dem till goda ersättare för glödlampan. De blir i
likhet med andra ljuskällor varma och måste få god kylning, men de är mindre känsliga för omgivande
temperatur än övriga ljuskällor oavsett om temperaturen är hög eller låg.
Ljuskällor som använder LED-teknik finns i en mängd utföranden. Idag finns lampor som ser ut som
glödlampor och som passar i de vanligaste socklarna. LED-tekniken utvecklas snabbt och det är troligt
att LED-lampor mer och mer kommer att ersätta lysrörslampor, de som vi idag kallar lågenergilampor.
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Bild 15. LED-lampor finns i många utföranden. Själva lysdioden ser ofta ut som bilden längst till höger. Dessa
kan placeras en och en eller tillsammans. Underst visas exempel på LED-lysrör.
(Källor: www.elkedjan.se, www.sharpsma.com och www.valtavalo.se)

Det finns även ljuskällor med LED-teknik, s.k. LED-lysrör, som liknar de konventionella lysrören. De
har ett antal lysdioder monterade på rad och utanpå det ett klart eller matt hölje. Man kan välja att byta
till ny LED-armatur eller att sätta LED-lysrör i befintliga T8-armaturer. Det senare kan eventuellt
strida mot reglerna för CE-märkning, vilket alltså bör undersökas före ett utbyte.
Det är normalt att LED-rören ger en ljusspridning i 120 graders vinkel eller något mer. Därmed utnyttjas det alstrade ljuset och energin bättre än i urladdningslysrören. I bästa fall har armaturen en reflektor
som riktar ljuset, men om denna inte hålls ren, så utnyttjas ändå ljuset dåligt. Dessa förhållanden gör
att ljuset från LED-rör upplevs som tillräckligt, trots att det totala ljusflödet (lumen) är mindre än för
motsvarande lysrör.

Bild 16. Urladdningslysröret till vänster sprider ljusflödet runt om. Med en bra och ren reflektor kan det
mesta ljuset ändå utnyttjas. Men utan reflektor blir det dåligt utnyttjande. LED-röret till höger samlar ljusflödet i en vinkel neråt, vilket gör att ljusflödet utnyttjas bättre. Många fabrikat har en spridningsvinkel på
120 - 140 grader.
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Induktionslampor, LVD
Induktionslampan är snarlik lysröret till sin konstruktion och har liknande ljuskvalitet och energiprestanda. Istället för urladdningar är det här ett högfrekvent växlande magnetfält kring en spole som
påverkar en gas som är innesluten i ett rör. Gasen avger UV-strålning som får beläggningen på rörets
insida att avge ljus.
En stor skillnad mot lysrör är att induktionslampan har betydligt längre livslängd, upp till 100 000
timmar. Kostnaden för själva lampan är hög, men sett ur ett livscykelperspektiv står sig denna teknik
bra i de fall där brinntiderna är långa och lampbyten är komplicerade med svåråtkomliga armaturer. En
god idé kan vara att byta ut ytterbelysningens kvicksilverlampor mot LVD-lampor.

Bild 17. Olika typer av induktionslampor. De två till vänster har lite högre effekt och de har separata driftdon. Den högra lampan har driftdonet integrerat och den kan skruvas i en vanlig sockel E 27. På bilderna ser
man också magnetspolarna som små cylindrar. (Källa: siwinlamps.com och www.duxlite.com)

Styrning av belysning
Någon form av automatisk styrning är att föredra framför manuell tändning och släckning, om man
vill minska drifttiderna och spara energi i belysningen.

Olika sätt att styra drifttiden
Närvarostyrning
Närvarodetektering kan antingen vara rörelsedetektor baserad på t.ex. IR-strålning eller en akustisk
detektor som reagerar på ljud. Det senare kan vara lämpligt i en korridor eller trapphus då det räcker
att någon tar i ett dörrhandtag för att lyset skall tändas. Närvarodetektorn kan vara kombinerad med en
timer som låter ljuset vara tänt en viss tid efter tändning
Tidsstyrning
En vanlig tillämpning av tidsstyrning är att ljuset tänds och/eller släcks av ett tidur vid givna klockslag.
En variant av tidsstyrning är även att ljuset tänds av en tryckknapp och sedan lyser under en förinställd tid, styrt av en timer.
Ljusstyrning
En ljussensor placeras på lämpligt ställe och ger impuls att tända upp då den uppmätta belysningen
(lux) går under en viss nivå och tvärtom då det ljusnar ute. Ett alternativ till ljussensor är att använda
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ett astronomiskt ur vilket är en klocka med inbyggd information om solens upp- och nedgång vid en
viss (inställningsbar) latitud. På detta sätt slipper man fundera på placering av ljussensor.

Att ljusreglera/”dimra”
Genom att dimra ljuset kan man minska belysningen i ett utrymme utan att behöva släcka ner lampor
och på så sätt skapa stora skillnader i ljusflöde, dvs med hjälp av dimring kan man bibehålla en jämnt
fördelad belysning. Normalt är effektförlusten i en modern dimmer endast någon procent.
En vanlig dimmer för hemmabruk sänker spänningen fram till lampan genom att klippa sinuskurvan
antingen i fram- eller bakkant (se även handbokens del 3 om el och elmotorer). I nyare armaturer finns
funktionaliteten inbyggd i driftdonet och ljusnivån kan styras på olika sätt (DALI, Dsi m.fl. tekniker).
Det är driftdonet som i första hand avgör huruvida en armatur är dimbar eller ej. Hur långt ner man
kan dimra och om det är lämpligt att dimra överhuvudtaget beror dock på ljuskällan.

Gruppera / sektionera
I många fall har man nytta av en genomtänkt indelning av ljuskällorna. På så sätt kan man välja att
endast tända upp delar av en byggnad eller att tända exempelvis var tredje armatur för en lägre total
ljusnivå. Ändamålsenlig sektionering/gruppering är värdefullt både vid manuell tändning och vid
automatisk reglering.

Tabell 9. Översikt över tänkbara möjligheter till styrning av belysning för olika utrymmen på en mjölkgård.
(Egen sammanställning)

Utrymme

Tid
Timer*

Mjölkrum
Mjölkningsavdelning
Mjölkrobot
Lösdrift
Lösdrift (nattbelysnig)
Uppbundna djur
Kalvningsboxar
Sinkor på djupströbädd
Loge / Skulle
Ensilagelager
Spannmålslager
Foderkök / Mixervagn
Korridor / Biutrymme
Personalutrymmen
Kontor
Maskinhall
Verkstad
Arbetsbänk
Ytterbelysning

Ljus
Tidur

Närvaro

Ljusrelä

Astronomiskt ur

Rörelse
X

Dimmer
Akustisk

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
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Att välja belysning
Att välja belysning bör främst handla om att välja en lösning som upprätthåller produktionsförmåga
(både djur och människor), säkerhet och trivsel. Men om man har flera alternativ som svarar upp mot
de krav som ställts inom dessa områden, så väljer man lämpligen den billigaste lösningen utifrån en
livscykelkalkyl (LCC). För belysning är det särskilt tydligt att energianvändningen slår igenom i en
sådan beräkning och att investeringens storlek är av underordnad betydelse. Cirkeldiagrammet i figuren nedan illustrerar detta (se även handbokens del 1 om ”Energieffektivisering, grunder”).
Elkostnad: 0,6 kr/kWh
Kalkyränta: 5 %
Energiprisökning: 0 %
Kalkyltid: 15 år
Tänt per dag: 12 timmar

17%

8%

Investering
75%

Drift och underhåll
Energikostnad

Bild 18. Livscykelkostnad (fördelat på ”Investering”, ”Drift” och ”Energi”) i ett exempel med vanliga lysrör
och rimliga antaganden om byteskostnad (kostnad för rengöring har inte vägts in). Om ett antagande om
stigande energipriser läggs till LCC-beräkningen blir såklart energikostnaderna ännu mer dominerande.

Dagsljus
Möjligheterna att utnyttja dagsljus varierar mellan olika djurslag och byggnader. Dagsljusinsläpp i
stallet gör det möjligt att spara el för belysning under de dagar och timmar då dagsljuset är tillräckligt
starkt. För mycket dagsljusinsläpp kan dock orsaka problem genom att stallet blir alltför varmt sommartid med följden att sommarventilation med fläktar eventuellt krävs.
Inom äggproduktionen är det allmänt känt att solljusfläckar och stora skillnader i belysningsstyrka,
som kan orsakas av koncentrerat dagsljusinsläpp från fönster, kan medföra negativa konsekvenser för
djurvälfärden. De allvarligaste konsekvenserna av ljusfläckar är fjäderplockning, kannibalism och
hopklumpning av djuren med kvävning som följd. Riskerna med för mycket dagsljus eller alltför koncentrerat ljus gör att det i vissa stallar finns behov av avskärmning.

Nattbelysning
Nattbelysning bör utformas så att punktbelysning och skuggor undviks. För att få till detta kan antingen de armaturer som används dagtid dimmas ned eller så kan separat nattbelysning användas.

Val av ljuskälla
I dagsläget är lysrör och s.k. lågenergilampor förstahandsvalet för en energieffektiv belysning med
brett ljusspektrum. Metallhalogen och varianter av högtrycksnatrium är strålkastarlösningar som passar i vissa stallar och som har lika bra eller till och med bättre ljusutbyte än lysrör. Det kan vara viktigt
at fördela ut strålkastarna i t.ex. ligghallar för att få en jämn belysning
Mer forskning krävs för att ta reda på vad som är lämplig ljusintensitet, ljusfärg och dagslängd för
olika djurkategorier så att de kan utföra sina naturliga beteenden. Lysdioder (LED) är här ett intressant
alternativ i den mån tillräcklig ljusflöde kan erhållas och spektralfördelningen är lämplig för djurslaget. Med LED finns möjligheten att styra spektralfördelningen.
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I jämförelse mellan ljuskällor och olika teknik tittar man gärna på energieffektiviteten, ljusflöde i lumen satt i förhållande till tillförd elektrisk effekt (inklusive driftdon). I stora drag kan man ange energieffektiviteten för olika ljuskällor med intervall enligt tabell 10. Utvecklingen av LED fortgår och det
är möjligt att energieffektiviteten kommer att bli ännu bättre.
Tabell 10. Ljusutbyte (lumen per Watt, lm/W) för olika lampor medberäknat förluster i driftdon.
Lamptyp

Ljusutbyte

glödlampor

10 - 15 lm/W

kvicksilverlampor

20 - 50 lm/W

metallhalogenlampor

50 - 65 lm/W

högtrycksnatriumlampor

50 - 100 lm/W

lysrörslampor

50 - 80 lm/W

T8-lysrör

60 - 80 lm/W

T5-lysrör

80 - 95 lm/W

LED-lampor, LED-lysrör

80 -110 lm/W

Ljusutbytet (lm/W) kan variera inom respektive typ av ljuskälla. Jämför flera tillverkare och varianter
för att få den ljuskälla som presterar bäst i just ditt system. Beroende på armaturens utformning kan
ljusflödet reduceras en del och därmed ljusutbytet från armaturen, som är en viktigare uppgift än ljusutbytet från ljuskällan.
Inom EU finns nu ett regelverk och en standard för energimärkning ut mot konsumenter.

Val av armaturer och placering
För att få bra belysning med låg energiinsats bör man använda moderna projekteringsverktyg som tar
hänsyn till ljuskälla, armatur och dess placering samt reflektionen från väggar, golv, tak och djur.
Grundläggande är att den påtänkta belysningen måste klara krav på elsäkerhet och hålla rätt klassning
avseende damm och fukt (IP-klass). Detta måste garanteras av leverantören (se avsnitt om armaturer).
Belysningen bör placeras så att den är lätt åtkomlig för rengöring och byte av ljuskälla. I ett lösdriftstall placeras armaturer i möjligaste mån ovanför skrapgångar, där de blir lätt åtkomliga med hjälp av
skylift. I stallar med mekanisk ventilation placeras armaturer på ett sätt som inte hindrar luftströmmarna.

Rengöring och service
En korrekt beräkning av belysningens livscykelkostad måste vid val av olika lösningar även inkludera
omkostnader för underhåll i form av rengöring och annan service. Med få ljuskällor och armaturer som
är lätta att rengöra minimeras kostnaden. Livslängden för olika komponenter är väsentlig att ha med
och de uppgifter som finns om respektive ljuskälla och armatur måste kontrolleras och definieras
noga. (se tidigare avsnitt).

Kort om ljusberäkning i stallar
De flesta tillverkare och leverantörer har tillgång till ljusberäkningsfiler som kan användas exempelvis
i gratisverktyget DiaLUX. Ofta finns dessa att ladda ner från en företagets hemsida. Ljusfilen beskriver hur armaturen, med en viss konfigurering och ljuskälla, påverkar ljuset i en lokal. Lokalen ritas
antingen i DiaLUX eller importeras från annat CAD-program.
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En del tillverkare och leverantörer levererar ljusberäkning med offert som standard och de flesta bör
kunna göra det vid förfrågan. Stallbyggnader är ofta relativt okomplicerade ljustekniskt och behovet
av design med t.ex. DiaLUX är inte uppenbart.
Om en ljusberäkning finns så är det viktigt att nagelfara de ingående värden som använts. Det finns
många sätt att få beräkningen att se bättre ut än vad som kommer bli i praktiken. Vid mer omfattande
upphandlingar är det rekommenderat att ställa skriftliga krav på resultat med mätningar.
Bibehållningsfaktor (Maintenance Factor, MF)
En bibehållningsfaktor används vid projektering för att räkna ut vilken nivå av belysning som kan
bibehållas för ett visst utrymme och viss armatur. Faktorn utgörs av Armaturbibehållningsfaktor,
Rumsbibehållningsfaktor, ljuskällans Ljusflödesbibehållningsfaktor samt Lamplivslängdsfaktorn. I
stallmiljö är denna siffra ofta mellan 0,5 och 0,8. Bibehållningsfaktor 0,5 innebär att den bibehållna
belysningen är hälften av vad den var då allt var nytt. Och omvänt – om man eftersträvar 200 lux bibehållen belysning så skall det direkt efter installationen av armaturerna vara 400 lux i lokalen.
Bibehållningsfaktorn för ett stall kan sättas till 0,67. Praktiskt innebär detta att installationen ska ge en
belysningsstyrka som är 50 procent högre än de rekommendationer som finns i tabell 6. Om rekommendationen för en behandlingsavdelning är 200 lux, så behöver man vid nybyggnad installera för
200/0,67 = 300 lux.
Reflektion från golv, väggar och tak
Olika typer av material reflekterar ljuset olika bra. Då man gör en ljusberäkning kan man välja att ta
hänsyn till detta. Vill man vara alldeles säker på att inte överskatta belysningen i stallet kan man sätta
reflektionen till 0 %. En rimlig nivå illustreras i nedanstående bild.

Bild 19. Enkel skiss av stallbyggnad (sektion) där lämpliga värden för reflektion från golv, väggar och tak är
angivna. I ett ljusberäkningsprogram bestämmer material och färg hur pass stor reflektionen blir. Slät grå
betong har ca 25 % reflektionsgrad.
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Tips och råd vid energikartläggning
För att beräkna belysningens elförbrukning behöver man ta reda på den installerade effekten och drifttiden. Märkeffekt är oftast angiven på själva ljuskällan. Ev. finns ljuskällor i reserv att titta närmare på.
För att erhålla den installerade effekten (”systemeffekten”) måste man ta hänsyn till effektförluster i
driftdon. I tabell 11 finns lämpliga omräkningsfaktorer för olika ljuskällor och den resulterande systemeffekten.
Tabell 11. Exempel på omräkningsfaktorer för olika ljuskällor monterade i en armatur. Resulterande systemeffekt i kolumn längst till höger. Verklig systemeffekt skiljer sig förutom mellan olika
ljuskällor även mellan modeller, tillverkare och driftdon.
Ljuskälla

Märkeffekt (W)

Omräkningsfaktor

Systemeffekt (W)*

Glödlampa
60
1,00
60
Kvicksilverlampa
125
0,90
139
Lågenergilampa (CFL)
18
0,90
20
Metallhalogen/Metallhalid (MH)
400
0,90
444
Keramisk Metallhalogen (CDM / CPO)
70
0,90
78
Högtrycksnatrium (HPS / SON)
400
0,90
444
T5 lysrör
35
0,90
39
T8
36
0,80
45
T8 med HF-don
36
0,90
40
LED**
(saknas)
* systemeffekten erhålls genom att dividera märkeffekt med omräkningsfaktor – exempel för metallhalogen
400 W/0,90 = 444 W
** För LED finns standarder som anger hur effekten anges. Själva lysdioden är ofta integrerad i armaturen.

Exempel på användning av tabell 11.
Om man vid en energikartläggning läser av märkeffekten 36 W så ska man räkna med att den elektriska effekten är 45 W. Utifrån det beräknar man hur mycket elenergi som lysröret använder. Lyser det
10 timmar per dag så använder det 0,45 kWh/dag.

Bild 20. Armatur typ strålkastare med metallhalogenlampa är ett alternativ i lösdriftshallar.
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Åtgärder för energibesparing inom belysning
- en sammanställning
Inställningar, skötsel och underhåll
1.Ta reda på behovet av ljus i olika delar av byggnaden.
Vad behöver personalen och vad behöver djuren? Kan man välja en annan belysning nattetid?
2. Rengör fönster för att dra nytta av naturligt ljus.
Det billigaste ljuset är dagsljuset, men smutsiga fönster släpper inte in det.
3. Rengör armaturerna.
Smutsiga glober, kåpor och reflektorer gör att man drar mindre nytta av den energi som tillförs armaturerna.
4. Rengör väggar och tak så att ljuset reflekteras och verkligen kommer till nytta.
5. Släck!
Släck lampor som inte behöver vara tända. Skaffa bra rutiner och vanor för släckning. Alternativet är
att ordna med automatisk styrning.

Ombyggnad och komplettering
6. Styr belysningen (automatisera).
Automatik är ofta bättre än manuell tändning och släckning, som man kanske missar att sköta. Låt
utrymmen och förutsättningar bestämma om automatiken ska bygga på tid, närvaro eller hur mycket
dagsljus som kommer in.
7. Gruppera/sektionera armaturer.
Gruppera, det vill säga dela upp armaturer i mindre grupper. Då kan man tända bara de grupper som
behövs, antingen manuellt eller med hjälp av automatik.
8.Dimmer-system.
Med dimmer kan man reglera belysningsstyrkan efter behov och då gärna med automatik.
9. Byt ljuskälla eller armatur.
Det finns inga standardlösningar för byte i befintliga byggnader. Om man enbart siktar på energieffektivaste lampa då har man god ledning av uppgifterna på sida 15, det vill säga hur mycket ljus man
får ut för varje W som tillförs lampan. Tabellerna ger vissa riktvärden, men viktigaste data får man
ändå från produktblad och förpackningar.
Behov och förutsättningar varierar och man behöver ta hänsyn till fler faktorer såsom färgåtergivning
och tid för upptändning och återstart. Ljuskällans spridningsvinkel är också viktig
Det är vanligt att ersätta glödlampor med lysrörslampor eller kanske ännu bättre, LED-lampor.
Att byta ut T8-lysrör mot de elektroniskt styrda T5-rören kan spara en del energi, men inte i kalla
lokaler. LED-rör kan vara ett betydligt bättre alternativ.
I en strålkastare för ytterbelysning kan man med fördel byta ut kvicksilverlampan mot en LED-lampa
eller en LVD-lampa. Som bonus får man mycket kortare tändtid.
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De nya ljuskällorna kostar oftast mer initialt, men man får lägre energikostnader och oftast lägre
underhållskostnader. Ju längre brinntider, desto mer betyder energikostnaden och desto mindre
betyder investeringen.
10. Använd ledbelysning där det går.
i korridorer och förbindelsegångar, där man bara passerar, är det ofta onödigt med full belysning och
det är onödigt att den är tänd för jämnan. Man kan ha lite svagare belysning med ex. LED-lampor,
tillräckligt för att kunna passera och med möjlighet att tända upp mer vid behov. Närvarodetektor
med tidur kan vara ett annat alternativ i sådana utrymmen.

Val av system i nya stallar
11. Välj belysning utifrån livscykelkostnaden (LCC).
Det finns heller inga standardlösningar för belysning i nya byggnader, men lm/W och LCC ger bra
ledning. Dessutom bör man titta på färgåtergivning och hur man kan fördela ljuspunkterna över ett
givet utrymme. När man väljer t.ex. metallhalogenlampor framför lysrör och därmed färre ljuspunkter blir det mer noga med placeringen så att man fördelar ljuset väl och inte skapar mörka utrymmen.
12. Begär ljusberäkning och garanti på uppnådd ljusnivå.
13. Planera för naturligt ljus.
Dagsljus är det billigaste ljuset och dagsljusinsläpp kan med fördel kompletteras med styrning som
känner av belysningsstyrkan, ”skymningsreläer”. Hänsyn måste naturligtvis tas till djuren. Man måste
bland annat titta på om ljusinsläppen orsakar för mycket uppvärmning på sommaren eller om djuren
påverkas av kontrasten mellan ljus och skugga.
14. Val av färger och ytor.
Använd färger och ytor med sådana egenskaper att de reflekterar ljuset istället för att ”äta upp” det.

Bild 21. Med mycket naturligt ljus bör man kunna dra ner på energin till belysningen och inte ha lysrören
tända i onödan.
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