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Av EvA-LottA Sigurdh
Foto Peter Nordahl

Snart är den ett minne blott – innan årets slut ska den 
 energikrävande glödlampan vara borta från marknaden. 
Utfasningen har hittills gått relativt smärtfritt och upplevs som 
övervägande positiv.
Men det finns smolk i bägaren – trots energispar och ett  ändlöst 

utbud av alternativ belysning råder stor förvirring om både 
 lampval och återvinning.

EnErgispar
& förvirring

A ldrig har väl möjligheterna varit så många. Med 
LED, lågenergi och halogen kan vi få fram i stort 
sett vilket ljus vi vill. Bara vi förstår hur man gör.

Och det är just det som är problemet. För i takt 
med att utbudet och möjligheterna blivit större, har även kra-
ven på våra lampkunskaper ökat. Annars kan det bli väldigt 
fel. Att kunna watt, som nu motsvaras av ”lumen” är bara en 
del. Än viktigare är kanske färgsättning, färgtemperatur och 
tändningstid. I alla fall i hemmen. I gemensamma allmänut-
rymmen, som källare, garage och trappuppgångar är dock 
lampornas hållbarhet och ljusstyrkan avgörande.

Det råder alltså viss förvirring – och samtidigt som vi alla 

är drabbade – eller gynnade (beroende på hur vi ser det) – av 
förändringen som står för dörren, råder med andra ord lite 
olika förutsättningar för oss som privatpersoner och fastig-
hetsbranschen i stort. 

För branschen, inte minst alla bostadsrättsföreningar, hand-
lar det om en övergångsfas i stordrift, men å andra sidan gäl-
ler kanske inte samma ”känslighet” för belysningen i till ex-
empel källarutrymmen och garage som i våra hem.

Mats Lindbäck är informationsansvarig för Bostadsrätterna:
– Föreningarna själva bestämmer vilka lampor de ska ha. 

De flesta köper nog mest in stora lager av samma sort, som 
används i alla gemensamutrymmen. Det är mest praktiskt.
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Än så länge har de flesta glödlamporna bytts ut mot lågen-
ergilampor i de gemensamma utrymmena, berättar Mats Lind-
bäck, som dock tror att det blir mer och mer LED framöver. Det 
handlar om både priset och den tekniska utvecklingen, där det 
dock finns en del övrigt att önska, tycker Mats Lindbäck:

– Dimbarheten behöver utvecklas, men det verkar vara på 
gång. Likaså närvarobelysningen. Den fungerar visserligen bra 
redan nu, men vi hoppas på ännu större känslighet framöver, 
som att det ska gå att känna av även ljud.

– Både lågenergi- och LED-lampan har en betydligt längre 
brinntid än glödlampan, vilket är det absolut mest avgörande, 
menar Mats Lindbäck. Förutom det grundläggande och själv-
klara skälet att det sparar på miljön, betyder det också mindre 
arbete för förvaltare och fastighetsskötare. Ju längre brinntid 
desto färre byten. En i dag ganska stor syssla i många bostads-
rättsföreningar.

Men det förutsätter förstås att de nya lamporna håller vad de 
lovar. Här har det dock varit lite si och så... 

– Ja, i takt med att en massa nya alternativ till glödlampan kom-
mit ut på marknaden, har också en hel del skräp slunkit igenom. 
Och eftersom det numera är så mycket för oss konsumenter – vare 
sig vi är privatpersoner eller professionella fastighetsskötare – att 
hålla reda på med de nya, mer avancerade lampalternativen, jäm-
fört med glödlampan, blir köpen ofta fel. Här har belysningsbran-
schen ett stort ansvar, tycker Mats Lindbäck och får medhåll av 
Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige.

Om övergången ska fungera, så måste kontrollen och infor-
mationen bli bättre.

– Information om avfasning av glödlampan finns från myn-
digheterna anser Yogesh Kumar men vi kan säkert bli bättre 
på att förmedla fakta och förklaringar, liksom tips från Energi-
myndigheten ska läggas ut på hemsidan.

Men, bortsett från ”skräpet” då, vad ska man egentligen 
tänka på när man väljer belysning idag, med alla alternativ som 
står till buds?

Universallösningen samma lampor överallt fungerar defini-
tivt inte längre, i alla fall inte i ett hem, konstaterar Mikael 
Hjortsberg, ljuskonsult och ägare till inredningsbutiken Ljus-
Miljö i Malmö.

– Ett knep för att se hur lampans ljus ter sig i rummet är ”pap-
rikamixen”, att alltså rikta lampan mot saker med 
starka färger (som paprikor) för att på så sätt få en 
uppfattning om hur färgåtergivningen av föremålet 
blir. Detta kan både avslöja lampans kvalitet och i 
fall det är rätt sorts lampa för ändamålet.

Mikael Hjortberg förespråkar än så länge lågen-
ergi- och halogenlampor framför LED i hemmiljö. 

LED, med sitt ofta väldigt starka sken, kan lätt bli opersonligt. 
Och de mjukare, dimbara varianterna är fortfarande väldigt dyra. 

Förutom rätt sorts belysning handlar det förstås mycket om 
hur och var i hemmet man placerar lamporna i fråga. 

– Det viktigaste är att ha en jämn belysning, så att det inte blir 
konstiga skuggor eller att ögonen behöver hålla på att ställa om 
sig, säger Mikael Hjortberg.

Veronica Jonsson, inredare på Inne AB, håller med. Och för 
att hitta den rätta, jämna belysningen krävs ofta många ljuskäl-
lor av varierat slag, menar hon.

– Ett riktmärke är att använda sig av fem-tio ljuskällor i ett 
rum. Blanda gärna golv, fönster och taklampor och blanda rik-
tat ljus med spridande.

Spotlights är till exempel ett utmärkt val för att 
förstärka en hylla eller en favorittavla. Om du an-
vänder LED, välj gärna en varmare nyans på lamp-
skärmen. Rätt belysning skapar inte bara stämning 
och atmosfär och gör att du ser bättre när du till 
exempel lagar mat eller städar. Det påverkar också 
hur du mår, understryker Veronica Jonsson.

”Förutom det grundläggande och självklara skälet att det 
sparar på miljön, så betyder det också mindre arbete för 
förvaltare och fastighetsskötare.”

LJUS 
FRAMTID
Mats Lindbäck 
är informations-
ansvarig för Bo-
stadsrätterna.
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Hur luktar det 
i ert traPPHuS?

Ren luft överallt

BioZone Scandinavia AB. Smedbyv. 4 
184 32 Åkersberga. info@biozone.se 
Tel: 08-540 640 48, 08-540 640 45 

BioZone InDuct
Miljövänlig och energisnål 
– förbrukar enbart 20 watt.

www.biozone.se

En ren och fräsch inomhusmiljö 
är viktigt för såväl affärsidkare 
som boende. BioZones 
luftrenare monterar du 
enkelt i ventilations-
systemet och hindrar 
därmed effektivt lukt-
spridning från matos, 
cigarettrök och andra 
föroreningar. Kontakta 
oss så berättar vi mer.

BioZones innovativa teknik:

•  BioZones fotokatalys tar bort
     bakterier och förhindrar lukter.

•  Förhindrar mögeltillväxt.
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Även om sådant som stämning och färgsättning kanske är 
lågprioriterat framför brinntid och hållbarhet i våra gemen-
samma utrymmen jämfört med i våra egna hem, så spelar det 
absolut roll även här, understryker Mats Lindbäck. Som till ex-
empel i trapphusen.

Bra belysning gör att dekorationer och fina väggmålningar 
kommer mer till sin rätt.

Trots att förbudet mot glödlampan inte börjat gälla än, har 
de flesta fastighetsägare, bostadsrättföreningar och privatper-
soner påbörjat utfasningen för länge sedan. Den successiva 
övergången går alltså överlag relativt smidigt och vi är sakta 
men säkert på väg mot ett betydligt energisnålare och miljö-
vänligare samhälle. 

Bortsett då från på ett inte helt oväsentligt område – återvin-
ningen. Precis som med svårigheten att välja rätt i miljölamps-
djungeln, råder också stor förvirring ifråga om hur och var de 
nya lamporna ska slängas. De är visserligen energisnåla, men 
en del innehåller kvicksilver (oklart hur mycket). Miljöminister 
Lena Ek har därför krävt en uppryckning av återvinningsbran-
schen, som i skrivande stund ska komma fram med nya förslag 
på insamlingsmetoder.

Fast en del utmaningar och barnsjukdomar till trots, ser Mats 
Lindbäck framtiden an med positiv tillförsikt. Teknikutveck-
lingen har öppnat vägen för både energibesparingar och andra 
möjligheter i fastighetsbranschen. En vision han har är att hela 
elnätet ska fungera som datasystem, där både belysning och 
övrig elförbrukning ska kunna styras centralt. Som att tvättma-
skinen går på när det är som billigast, till exempel.

Utfasningen av glödlampan är bara början på ett stort och 
spännande pussel på det här området.

trE oLikA LAmpor
Den 1 september 2012 sker sista utfasningen av glödlampan i samt-
liga EU-länder. Skälet är att den anses för energikrävande. Ny teknik 
har lett till nya, mer energisnåla lampalternativ.

Effektiva halogen-
lampan:
30-50 procents ener-
gibesparing jämfört 
med glödlampan.
Livslängd: 
2 000-3000 h.
Kostnad: Ca 40 
kronor.
Liknar glödlampan 
mest.

LED-lampan:
Upp till 80% ener-
gibesparing jämfört 
med glödlampan.
Livslängd: Upp till 
25 000 h.
Kostnad: Ca 250 
kronor.
Ljuset flödar ut ur 
en lysdiod. Mycket 
ljusintensiv. 

Lågenergilampan:
80% energibesparing 
jämfört med glöd-
lampan.
Livslängd: 
Upp till 10 000 h.
Kostnad: ca 50 
kronor.
Innehåller kvicksil-
veri små mängder. 
Kan ha olika lång 
tändningstid.

viktigt Att hA koLL på
Ljusflödet: Enheten för ljusflödet anges i lumen (lm). Med hjälp av 
detta mått går det att jämföra hur mycket ljus olika lampor ger.
Effekt: Mäts i watt (W). Ju fler watt desto mer energi drar lampan när 
den är tänd. Olika alternativ ger olika mycket ljus vid samma effekt. Det 
innebär att man till exempel kan ersätta en glödlampa på 60 W med en 
lågenergilampa på 11-13 W och ändå få samma ljusflöde.
Färgtemperaturen: Den anges i Kelvin (K). En låg färgtemperatur (un-
der 3 000 K) ger en varmtonad glödljuskaraktär med en stor andel rött, 
medan en högre färgtemperatur ger ett kallare och mer blåaktigt ljus.
Färgåtergivningen: Ra kallas det som anger ljusets förmåga att återge 
färger. För allmänbelysning ska Ra helst inte vara under 80.
Medellivslängden: Lampans livslängd anges i timmar.
Tändningstiden: Upptändningstiden anges i sekunder och kan variera 
stort mellan olika lågenergilampor.
Mått: Lampans mått anges i millimeter och kan vara viktigt att titta på 
om du har trånga armaturer.
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STARK
– SÅ IN I NORDEN.
Nu har vi skruvat upp prestandan ytterligare och 
presenterar vår nordiska värsting – NIBE F2300. 
Luft/vatten-värmepumpen är speciellt framtagen 
för vårt kalla klimat och med en effektiv scroll-
kompressor kan den jobba ner till hela -25 °C.  
Den har fått ett inbyggt kondensvattentråg som 
förhindrar isbildning, vilket ger ett säkert värme-
system som fungerar året om. 

NIBE F2300 finns i både 14 och 20 kW vilket gör 
att den även klarar av att värma större byggnader 
och vi tillhandahåller en rad tillbehör samt inom-
husmoduler för att ge optimal effekt. Till exempel 
finns möjlighet att koppla ihop nio stycken F2300 
som ger en total effekt på 180 kW.
NIBE F2300 är en högpresterande värmeanlägg-
ning som sänker energikostnaden upp till 75%. 
Dessutom är den väldigt tyst, endast 51 dBA vid 
högsta fläkthastigheten och 2 meters avstånd.

Läs mer om våra luft/vatten-värmepumpar på 
www.nibe.se

NIBE Energy Systems  Box 14, 285 21 Markaryd   Tel 0433 - 73 000   www.nibe.se

– Ny luft/vatten-värmepump för större villor och fastigheter.

– Tillverkas i två storlekar: 14 och 20 kW.

– Årlig besparing upp till 75%.

– Ny effektiv kompressor/kylkrets innebär att; 

 NIBE F2300-14 har 20% ökad besparing och upp till   
30% mer effekt vintertid än föregående modellen   
NIBE F2025-14. 

 NIBE F2300 ger 65°C framledning ner till -10°C   
utomhustemperatur och 63°C ner till -25°C.

– Inbyggt kondensvattentråg som förhindrar isbildning.

–  Inbyggd intelligent styrning för optimal kontroll av   
värmepumpen. På en startsignal från annan styrenhet, 
returgivaren eller termostat startas NIBE F2300.

– NIBE F2300 kan med fördel dockas till inomhusmodulen 
NIBE EVP 510 (tillbehör), tillsammans utgör de en   
komplett värmeanläggning.

– Styrningen av NIBE F2300 kan ske från reglerenhet,   
NIBE SMO 10. Denna kopplar in och ur tillsatsvärmen och 
styr växlingen mellan rumsuppvärmning och varmvatten-
beredning.

NIBE™ F2300 | LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP


