
Sedan 2009 har olika typer av glödlampor successivt förbjudits och det ställs hårdare och mer 
skärpta krav på övriga belysningskällor. Detta för att vi konsumenter inte ska behöva köpa 
hem ineffektiva lampor som ger mer värme än ljus eller återger färger felaktigt.

Belysning i hemmet

Begrepp 

Ljusflöde (lm=lumen)
Med dagens energieffektiva ljuskällor 
kan man inte längre se hur mycket 
ljus lampan ger genom att välja antal 
Watt. Detta skiljer sig dessutom åt oli-
ka typer av ljuskällor emellan. Därför 
bör man lära sig vilket lumental man 
behöver. Läs mer om lumen i tabellen 
på sidan 4. 

Färgtemperatur (K=Kelvin)
En traditionell glödlampa har ett 
Kelvintal mellan 2500-2700 K. Detta 
spektrum kallas även varmvitt. Ett 
varmare ljus har ett lägre Kelvintal 
och ett kallare har ett högre.

Återgivning av färg  
(Ra=Ra-index)
Ra-index visar ljusets förmåga att 
återge färger på ett naturligt sätt. 
Maximalt antal Ra är 100. Ljuskällor 
som säljs till hushåll ska ha minst Ra 
80. Begreppet Ra, Rendering Aver-
age, kan även förekomma som CRI, 
Colour Rendering Index.
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Visste du att…? 
Ljuset har stor betydelse för vår  
dygnsrytm. Kallt ljus blockerar 
sömnhormonet melatonin och 
det är därför bra med belysning 
med ett lägre kelvintal med var-
mare ton kvällstid. 

På förpackningen ska det finnas en 
energimärkning där det står: 

     Leverantörens namn eller  
     varumärke 

     Leverantörens modellbeteckning 

     Energieffektivitetsklass 
     Viktad årlig energiförbrukning

4

3
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2

3

4

1

Märkning Det finns flera sorters märkning. 
Märkning för armaturer där ljuskäl-
lan är integrerad ser exempelvis lite 
annorlunda ut, men guidar på sam-
ma vis kring energieffektiva val.

Hitta din kommunala 
energi- och 

klimatrådgivare på
www.ekrs.se 

Belysning



Styra ljuset
Idag kan man sensorstyra ljuset 
antingen via ljuskällan, armaturen 
eller en separat sensor.

Det fi nns fl era olika typer av sen-
sorer att styra med, till exempel 
de som arbetar med infrarött ljus. 
Dessa känner av värmestrålning och 
detekterar exempelvis en människas 
närvaro. Det fi nns även sensorer 
som känner av dagsljus. Man kan 
även styra med klockor och timers.

Att styra med dimmer ger inte bara 
ökad eller minskad styrka på ljuset, 
utan även en möjlighet att spara 
energi. Exempelvis kan ljusstyrkan 

Mobilapplikationen
I Energimyndighetens app ”Lamp-
guiden” kan du jämföra lampor, hit-
ta klimatkloka alternativ, omvandla 
watt till lumen, få hjälp med att hitta 
rätt sorts ljussättning i ett rum och 
mycket mera.

Vanliga infattningar för lampor

LED           Halogen

Kristallkronor

LED           Halogen

Dimbara lampor

LED

Spotlights

LED           CFL

Generell belysning

LED

Utomhus 

Vilka lampor passar var? minskas med hälft en i ett utrymme 
där man inte önskar släcka helt och 
på så vis sparas energi.

Tänk på att:
» alla fasta installationer ska utföras 
   av en behörig fackman.
» timers i sig kan dra energi.
» dimmern du har kanske inte är 
   kompatibel med LED-tekniken.
» vissa lågenergilampor är olämp-
   liga ihop med rörelsedetektor som 
   aktiveras oft a. 

LED-lampa
LED står för ”Light Emitting Diode” 
och har en stor fördel i sin höga 
energieff ektivitet. LED-lamporna 
håller upp till 15 gånger längre 
och drar cirka 80 procent mindre 
el än en glödlampa. De är även 
vibrations- och stöttåliga, klarar 
dimmer-funktioner och kan ha alla 
tänkbara färgtoner.

Variationen av ljuskällor som har 
LED är väldigt stor. LED-lysrör är 
ett gott exempel på en bra ersättning 
till konventionella lysrör.



Lysrör, kompaktlysrör och
lågenergilampa
Alla tre är varianter av gamla kon-
ventionella lysrör och alla innehåll-
er kvicksilver. Långa lysrör, som är 
vanliga i kontor och industri, heter 
T8 (ø26 mm) och T5 (ø16 mm). 
Där är T5 den mer energieffektiva 
av de båda.  

 

Kompaktlysrör fungerar som de 
långa lysrören, men förekommer i 
bland annat skrivbordslampor.  
 
 
 

Lågenergilampan, CFL, håller upp 
till tio gånger längre än en glödlam-
pa och drar 75 procent mindre el.

Halogenlampa
Namnet kommer av att glödtrå-
den är inkapslad och omsluts av 
halogengas. Halogenlampor med 
energiklass B håller tre gånger så 
lång tid som en glödlampa och drar 
ungefär hälften så mycket energi.  
De lägre energieffektivitetsklasserna 
C-D kommer att fasas ut från hös-
ten 2018. Alla halogenlampor kan 
dimras och har en färgåtergivning 
på Ra 100.

Undantaget speciallampor
Det finns undantag där glödlam-
pan fortfarande finns att köpa. På 
förpackningen ska det framgå vad 
lampan är avsedd för och att de inte 
lämpar sig för allmän belysning. Det 
kan exempelvis vara ugnslampor 
eller terrarielampor.

Information på förpackningen
På förpackningen får du information 
om: 
» Ljusflöde - Antal lumen
» Spänning och frekvens - Anges i   
   volt och hertz
» Medellivslängd - Antal timmar
» Antal tändcykler 
» Upptändningstid - Antal sek
» Dimbar eller ej
» Spridningsvinkel på ljuset
» Avsedd för annat än vanlig  
   inomhusmiljö.
» Mått - Anges i millimeter
» Färgtemperatur - Anges i kelvin,  
   ofta via illustration 
» Färgåtergivning - Anges i Ra/CRI 
» Jämförelse med glödlampa. Ex. 6     
    W LED=48 W glödlampa 
» Energy Saver eller ej - Energy   
   Saver motsvarar energiklass A 
» Länk till tillverkarens hemsida 
» Sockel-/fattningstyp - Ex. E27
» Kvicksilver - Anges i milligram.  
   Om det finns kvicksilver ska en  
   hänvisning alltid finnas till tillver-   
   karens hemsida där det ska framgå  
   hur man ska göra när ljuskällan  
   går sönder. 

Ljusflödet gäller för både halogen-, 
lågenergi, och LED-lampa. Spannet 
beror på att olika lamptyper ger något 
olika värden. Skillnaderna kan dock 
inte uppfattas med blotta ögat. 

Från watt till lumen
Alla värden är ungefärliga. 

Glödlampa  (W) Ljusflöde (lm)
15 120-135
25 220-250
40 410-470
60 700-805
75 920-1055
100 1330- 1520
150 2140-2450
200 3010-3450



Vi ger dig opartiska råd
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger lokal, opartisk och gratis rådgivning om energieff ektivisering och 

förnybar energi till hushåll, föreningar och företag. Rådgivningen fi nansieras med stöd av Energimyndigheten. 
Kontaktuppgift er fi nns på www.ekrs.se. Varmt välkommen att kontakta oss!

Broschyren är framtagen av Ewa Sylegård, Energi- och klimatrådgivare i Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Åstorps och Ängelholms kommuner, uppdaterad januari 2019.

Nyttiga länkar
ekrs.se/belysning-allmant
Mer ingående information om belysning fi nns på Energi- och klimatrådgivarna i Skånes 
energiportal, där fi nns även denna broschyr i digital form.

energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/belysning/
Information om lamptyper, märkning av förpackningen, garantier och mycket mer. 

belysningsbranschen.se
Branschorganisationens hemsida, här fi nns information om belysningens inverkan på 
människa och miljö.

ljuskultur.se
Tidning om ljus och belysning.

Följ oss på Facebook
Glöm inte att gilla oss på Facebook! Sök eft er ”Energirådgivarna Skåne” för att hitta oss och 
ta del av nyheter.


