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Sammanfattning 
Detta projekt har gått ut på att se över befintlig utrustning ur effektivitetssynpunkt, med avseende 

på belysning, uppvärmning och motordrift. 

Belysningen är i form av:  

 Yttre områdesbelysning, monterade dels på stolpar och dels på fasad 

 Inre belysning i verkstäder, lysrörsarmaturer monterade i tak 

Dessa har setts över och deras drifttimmar har tagits fram varefter alternativa armaturer, ljuskällor 

och styrningar fastställdes, detta för att optimera energiåtgången. 

Grupper, i de lokala centralerna vid spillvattenpumpstationerna, som tillhör belysning och 

uppvärmning har segregerats och mätningar har genomförts varefter vissa förbättringsåtgärder har 

vidtagits. Vi har här sammanställt tidigare givna data samt gjort egna mätningar för att sedan dra 

slutsatser och ge förslag på förbättringar. 

Vissa motorer tillhörande dels vattenpumpar och dels luftpumpar har kontrollerats med avseende på 

dess effektivitet. Motorer vid renvattenstationen Berggården tillhörande pumpar har klassificerats 

enligt den nya standarden IEC 60034-2-1. Förslag på nya motorer med motsvarande prestanda har 

givits varefter kalkyler på besparingar gjorts.  

Ny skruvteknik hos blåsmaskiner lokaliserade vid Nykvarns reningsverk, har gjort att 

besparingsberäkningar visar goda förutsättningar för investeringar och därmed en energisnålare 

drift.  
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1. Inledning 
Tekniska Verken i Linköping är en koncern som består av flera olika delar. Koncernen innefattar 

mycket bl.a. uppvärmning via fjärrvärme, eldistribution, sophantering och vattenrening. Vid kontakt 

med Tekniska Verken i samband med examensjobbansökan hänvisades vi till avloppsreningsverket. 

Energikonsumtionen vid Nykvarn spillvattenstation är relativt omfattande då rening av vattnet utförs 

i flera steg. Detta innebär att vattnet måste pumpas mellan dessa steg och reningen görs med 

energikrävande metoder.  

Projektet att energieffektivisera anläggning avgränsades till belysning, uppvärmning av 

pumpstationer och effektivitetsklassning av motorer. Själva styrningen av motorerna som i vanliga 

fall har stora optimeringsmöjligheter valdes bort då denna sen tidigare är optimerad via ett Cactus 

styrsystem. 

1.1 Syfte 
Vi har undersökt energikonsumtionen vid Nykvarn Reningsverk. Konsumtionen delades upp i tre 

delar: 

1. Belysning 

 Områdesbelysning 

 Inomhusbelysning 

2. Uppvärmning av pumpstationer 

3. Pumpar/motorer 

Ovanstående punkter undersöktes sedan för att ett förslag på förbättringar skulle kunna lämnas och 

därmed sänka energikonsumtionen med bibehållen eller ökad kvalité på produktionen. 

Åtgärderna på belysningen skall vara i form av ny energisnål belysning som samtidigt lever upp till de 

krav som området ställer.  Ett syfte med detta är att klargöra hur lång tid det kommer att ta för en 

nyinvestering att gå med vinst, ett annat är att modernisera och ett tredje är att fastställa vilka krav 

som ställs på området ur säkerhetssynpunkt. 

I pumpstationerna skulle vi fastställa om onödig elkonsumtion förekommer, detta för att sedan 

lämna typiska orsaker till detta. Dessa orsaker analyserades sedan för att kunna ge förslag på 

åtgärder. 

Vissa givna äldre pumpmotorer skall undersökas för att kunna bestämma deras effektivitet och sedan 

klassificeras enligt den nya standarden IEC 60034-2-1. Standarden trädde i kraft 2007 och innehåller 

regler för de provningsmetoder som ska användas för att fastställa förluster och verkningsgrad i 

elektriskamotorer. Här har vi även räkna på driften av de befintliga motorerna och jämfört dessa med 

föreslagna nya motorer.  

 Allt detta kan man även se ur ett miljövänligt perspektiv då energieffektivisering uppenbart direkt 

påverkar bl.a. koldioxidutsläppet. 
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1.2 Metod och källor 
En relativt stor mängd data har samlats in direkt på Tekniska Verken. Detta i form av redan gjorda 

mätningar och egna undersökningar av den befintliga utrustningen. Till exempel vid utvärderingen av 

spillvattenpumpstationerna fanns det redan data från tidigare mätningar, se bilaga 15, där gjordes 

även egna antaganden på plats innan en förbättringsåtgärd framlades.  

Mycket av den information som har använts har samlats in från leverantörer och andra fackkunniga 

personer inom det område som frågan har berört. Tillsammans med deras kunskap och egna 

antaganden har lösningar på de problem som examensarbetet gått ut på tagits fram.  

Det mesta av de data som har använts, till exempel datablad på motorer och information om 

verkningsgrader, är framtagna via respektive tillverkares hemsida. Kalkyler på kostnader på 

effektförbrukning har tagits fram med hjälp av Excel. Med programmet Calculux CLX (Se bilaga 23) 

har belysningsberäkningar över området ritats och programmet har räknat fram hur mycket ljus den 

nya belysningen kommer att leverera.   

Under arbetets gång har vi haft kontakt med Hans Nilsson, Försäljningsingenjör på Philips, Agne 

Skoog ,innesäljare på Selga och Jan Sollie, vd på Skeda El AB vilket har varit till stor hjälp.  
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1.3 Omfattning och avgränsningar 
Arbetet skall innefatta undersökningar av befintlig utrustning, data från tidigare mätningar och 

dokumentation skall sammanställas. Förslag på energieffektivare lösningar på dessa områden skall 

lämnas:  

 Belysning 

 Uppvärmning 

 Motoreffektivitet 

I samtliga beräkningar använder vi ett elpris på 1 kr/kWh, detta för att kunna jämföra driftkostnader 

med investeringskostnader. När vi har räknat ut investeringskostnaderna på de olika områdena 

kommer vi ej ta hänsyn till den faktiska arbetstiden och den extra kostnad denna medför utan vi har 

valt att avgränsa beräkningarna till att jämföra befintlig utrustning med ny. Därmed ligger ett från 

grossist givet listpris som grund för återbetalningstiden. Konsekvenserna av att välja mellan att hyra 

in personal eller låta anställda vid anläggningen prioritera dessa arbetsuppgifter har vi valt att bortse 

ifrån, då dessa är svåra att förutse. Att vi använder ett listpris/bruttopris på ny, föreslagen utrusning, 

gör att det kan vara svårt att jämföra investeringskostnaderna från en leverantör med en annan då 

skilda rabatter ofta ges.  

Vid uppvärmningsmetoder och dess effektivitet vid pumpstationer kommer vi se till vald utrusning 

och styrning av denna. Vi kommer därmed inte lämna förslag på förbättrad isolering/byggnad 

förutom påpekan av vissa klara nackdelar hos dessa. 

Energikonsumtionen av befintliga motorer kommer endast att uppskattas med hjälp av inhämtade 

data och hjälpmedel. Inga fysiska mätningar på dessa kommer göras då de hela tiden är i drift eller i 

stand by-läge.   
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1.4 Bakgrund 
Hos Tekniska Verken som koncern har energieffektivisering varit aktuellt under en längre tid, tidigare 

har det gjorts projekt inom de olika organen inom koncernen som t.ex. flödesförbättringar vid 

renvattenstationerna (Tekniska Verken, Berggården), ny LED-belysning vid cykelvägar vid Ljungsbro 

(Tekniska Verken, Utsikt) och uppvärmningsförbättringar (Tekniska Verken, Pumpstationer 

spillvatten). 

1.4.1 Belysning 

1.4.1.1Allmänt 

Vid spillvattenstationen (Tekniska Verken, Nykvarn) har det sedan tidigare varit på tal att belysningen 

över området skulle ses över. Utomhus belyses området med 150W HPS ljuskällor monterade i 

armaturer på stolpe med en höjd av ca 12meter.  

1.4.1.2 Historia 

Dessa installerades under 80-talet för att lysa upp större delen av Nykvarn-området. På ritningar från 

denna installation kan man läsa att grundidén var att använda 250W HPS. Sammanlagt drar dessa ca 

70 stycken armaturer relativt mycket. Då energipriset var lågt under denna tid kan man lätt dra 

slutsatsen att detta inte var någon stor ekonomisk belastning för företaget. 

1.4.1.3 Framåt 

Elansvarig för Tekniska Verken vatten såg ett behov av att se över effektiviteten hos dessa. Tidigare 

har även försäljare inom energisnål belysning varit i kontakt med ansvarig och lämnat förslag på sina 

armaturer, dock har inga investeringskalkyler lämnats. Ett behov av att veta kraven på belysningen 

uppkom då. Dessa försökte man sedan fastsälla med avseende på arbetsbelysning samt ur 

säkerhetssynpunkt. Vidare såg elansvarig ett behov/möjlighet att undersöka inomhusbelysningen i 

de lokaler som av olika anledningar belyses under arbetstid. I vissa utrymmen har tidigare åtgärder 

vidtagits i form av ny styrning, då har rörelsedetektorer satts upp för att minska brinntiden hos 

belysningen.  

1.4.2 Pumpstationer – Uppvärmning 

1.4.2.1 Allmänt 

Spillvattenpumpstationerna är lokaliserade runt omkring i kommunen ofta invid samhällen eller där 

terrängen kräver att spillvattnet behöver pumpas för att nå reningsverket Nykvarn som ligger i norra 

delen av Linköping stad. Dessa stationer har i regel formen av mindre ofta ganska nybyggda hus. I 

dessa sitter olika sorters uppvärmning dels för att utrustningen i stationerna skall ha en god miljö så 

de inte tar skada och dels för att underhållsarbetet av stationerna skall kunna skötas på ett behagligt 

och i en arbetsmiljövänlig temperatur. Tanken hos elansvarig var att dessa uppvärmningssätt och 

dess styrning skulle kontrolleras för att förslag på bättre, mer effektiv uppvärmning skulle lämnas 

tillsammans med bättre styrning.  
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1.4.2.2 Historia 

Denna tanke har tidigare funnits hos en person som har ansvaret för dessa stationer. Han har då 

segregerat och satt energimätare på allmänel som då innefattat belysning och uppvärmning. Dessa 

mätningar finns i bilaga 16 och gjordes huvudsak under 2009. Då mätarna inte avlästes exakt 

månadsvis var en normalbild svår att fastställa. Istället togs ett värde på förbrukningen per dag som 

en slags måttstock som sedan kunde jämföras med de andra stationerna. Man kunde då dra 

paralleller till hur byggnaden var utformad mm. Den person som hade gjort dessa mätningar 2009 

hade också lämnat förslag på åtgärder för att minska förbrukningen. Vissa av dessa förslag har även 

genomförts men någon återkoppling på resultatet har inte gjorts.  

1.4.2.3 Framåt 

Vår uppgift fastställdes då till att sammanställa data framtagna 2009 tillsammans med nya 

avläsningar våren 2011, vi kunde då undersöka om de åtgärder som gjorts givit något positivt 

resultat. Vidare förslag på åtgärder skulle då lämnas, om dessa skulle genomföras är dock oklart, 

beslut angående detta överlämnas till ledningen eller motsvarande.  

1.4.3 Motorer 

1.4.3.1 Allmänt 

Vattenreningen vid Linköpings kommun består av flera steg, bland annat hämtas spillvatten in från 

kommunens olika områden. Det renas i flera olika processer däribland med bioanläggningar till att 

dricksvattnet görs rent och pumpas upp i vattentornet. Allt detta är mycket energikrävande och 

mycket av denna energi går åt att driva motorer av olika slag och storlek. Det är då lätt att förstå att 

dessa måste vara effektiva så att man minimerar effektförlusterna dels ur en ekonomisk ståndpunkt 

men även ur ett miljövänligt perspektiv.  

Kontinuerligt sker övervakning av hur mycket effekt alla individuella enheter i reningssystemet 

förbrukar. Detta sker genom ett profibus baserat styrsystem som heter Cactus. Ur detta kan man 

hämta historik från vilken motor som helst och se band annat drifttid och energikonsumtion.  

1.4.3.2 Historia 

På grund av att elkonsumtionen övervakas relativt väl bedöms driftpersonal och ledning haft god 

insikt i och förståelse för energibesparing på dessa områden. Detta har gjorts genom dels renovering 

av gamla motorer samt friktionsminskning av vattenflödet i befintliga pumpar och rör.  

1.4.3.3 Framåt 

Vissa motorer sitter i utsatta miljöer och utsätts för större påfrestningar än normalt. Fastän de är 

relativt nya kan de vara slitna och behöva ses över, andra är av äldre modell (80-tal) och även om 

dessa är renoverade så skall möjligheten att byta dessa till mer effektiva motorer undersökas. Dessa 

klassas då enligt den nya standarden IEC 60034-2-1 som delar in motorer i IE1, IE2 och IE3 (mer om 

detta se under kapitel 2 Genomförande). Vissa andra maskiner så som blåsmaskiner kan undersökas 

för att kompletteras med eller bytas ut mot nyare/effektivare teknik. 
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2. Genomförande 

2.1 Motorer 

2.1.1 Allmänt 

Motorer i vattenreningsprocessen är den största energikonsument i system. Då många av dessa 

under ett år har många drifttimmar (upp emot 24h/dygn, 365 dagar om året) är det enkelt att förstå 

att det är bra om dessa drivs effektivt. För att driva en elmotor optimalt ser man till två 

huvudfaktorer: 

 Styrning 

 Förluster 

Vid vattenreningen i Linköping styrs samtliga motorer av styrsystemet Cactus. Detta system styr, 

reglerar och övervakar frekvensomformarna som styr i stort sett samtliga elmotorer. I dagsläget är 

detta en mycket bra och effektiv styrning då behovet/lasten indirekt eller direkt styr 

frekvensomformaren till att leverera optimalt med energi vid den givna tidpunkten. Då dessa enligt 

uppgift från el-ansvarig är bra kalibrerade finns det inte mycket förbättringsmarginal genom 

effektivare styrning. 

Förluster kan, beroende på motorns verkningsgrad och drifttimmar, kosta mycket pengar. De fem 

största förlusterna i en motor är(wikipedia.com, 2011): 

 Kopparförluster 

 Järnförluster 

 Virvelströmsförluster 

 Fläktförluster 

 Friktionsförluster 

Summeras dessa ges en total verkningsgrad, denna anges i %. Det är efter denna verkningsgrad man 

sedan klassar motorerna i sina energiklasser. 

2.1.2 Energiklasser 

Sedan 1998 har motorer i Sverige tillsammans med CEMEP (den europeiska 

motortillverkarorganisationen) klassats enligt EFF1, EFF2 och EFF3 där EFF1 har varit den bästa 

klassen. Från och med september 2007 trädde en ny standard i kraft som heter EN 60034-2-1, enligt 

denna klassas nu alla enhastighets, trefasmotorer (som har en märkspänning upp till 1000V, en 

märkeffekt mellan 0,75 till 375kW och 2, 4 eller 6 poler) i de tre klasserna IE1, IE2 och IE3, en fjärde 

klass IE4 kan även bli aktuell i framtiden.  

EU har ställt vissa direktiv så kallade ekodesigndirektiv. Ett av dessa gäller klassificeringen av 

elmotorer. I en förordning som gavs ut 2009 föreslogs det att alla motorer från och med 1 Jan 2012 

skall uppfylla minst klass IE2. I detta förslag föreslås även att alla motorer från och med 2015 skall 

uppfylla IE3.  

Kraven för motorerna ställs med avseende på deras verkningsgrad. Denna följer en olinjär kurva där 

verkningsgraden plottas som en funktion av märkeffekten. I Figur 1 ser vi detta på en logaritmisk 
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skala med de tre klasserna IE1, IE2 och IE3. Värdena för dessa åskådliggörs även i tabell, se bilaga 10 

och bilaga 11. 

 

Figur 1 - Verkningsgraden som en funktion av märkeffekten 

2.1.3 Valda motorer att studera 

El-ansvarig valde 4 stycken pumpmotorer, lokaliserad vid Berggårdens reningsverk. Data från dessa 

skulle inhämtas och sammanställas för att vi sedan skulle kunna effektivitetsklassificera motorerna. 

Därefter skulle de analyseras med avseende på sin effektivitet gentemot sin drifttid och därigenom 

skulle även möjliga besparingsmöjligheter undersökas. Härefter och i bilagor kommer dessa 

benämnas M401.1 – M404.1, se bilaga 1, 2, 3 och 4. 

2.1.3.1 Pumpmotorer 

M401.1 och M402.1 är två stycken motorer från ABB med en märkeffekt på 355kW. Dessa 

installerades år 2001. Datablad på dessa, se bilaga 1 och 2 visar att de har en verkningsgrad på 

96,7%. I tabell för den nya motorstandarden skulle detta betyda att de ingår i IE3 klassen.  

Vi har varit i kontakt med Bo Denkert vid ABB AB Motor Support och enligt honom sjunker 

verkningsgraden med ca 0.1% / år. Enligt uträkningar gjorda, se bilaga 5, så kommer verkningsgraden 

på dessa motorer under de 10 åren de har varit installerade (de har då en verkningsgrad på 95.7%) 

ha sjunkit så pass mycket att de inte längre håller måttet för IE3. 

Motor M403.1 är en äldre Siemens-motor som enligt uppgift, se bilaga 3, installerades 1995. Även 

denna likt 401.1 och 402.1 har en effekt på 355kW. Enligt beräkningar i bilaga 5 skulle denna i 

dagsläget ha en verkningsgrad på 94,7%. Detta innebär då att till en början så ligger denna motor i 

energiklass IE3 men med slitage så sjunker verkningsgraden och därmed sjunker detta värde till IE2-

klassen. 
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Motor M404.1 är en ännu äldre ASEA motor från 1984, med en märkeffekt på 200kW. Enligt datablad 

bilaga 4 så har denna en verkningsgrad 93 % från början. Om denna har drivits kontinuerligt utan 

renovering har denna enligt beräkningar i bilaga 5 en verkningsgrad på 90,3%, detta innebär då att 

den ligger i energiklass IE1.  

 

 

Figur 2 - Besparing vid byte av M404.1, stegrande p.g.a. sjunkande verkningsgrad 
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2.1.3.2 Blåsmaskiner 

Vi har även undersökt sex stycken blåsmaskiner vid Nykvarns reningsverk. Dessa syresätter vattnet 

till tre stycken biolog-anläggningar där bakterier frodas och bryter ner avfallsprodukter. Dessa 

maskiner är installerade 2004 av ”Malmberg” och levererades av ”Pumpteknik AB”. Det är sex 

stycken identiska maskiner som vardera har en märkeffekt på 160 kW. Dessa blåsmaskiner använder 

sig av den äldre lobtekniken. Vår uppgift med stöd av en kontaktperson (Roger Gustavsson) vid 

Pumpteknik AB, blev att undersöka hur mycket effektivare en blåsmaskin med den nyare 

skruvtekniken skulle kunna vara. De befintliga blåsmaskinerna jobbar tre och tre på de olika 

biostegen. Tre stycken jobbar mot biosteg 1 & 2 och de tre andra jobbar mot biosteg 3. Alla maskiner 

till biosteg 3 går inte samtidigt utan de jobbar två åt gången. De byts av månadsvis, en maskin vilar då 

de andra jobbar. Teknisk beskrivning och driftdata på de befintliga blåsmaskinerna visas i bilaga 21-

23.  

Då Pumpteknik AB levererade de befintliga blåsmaskinerna hade de kvar dokumentation från 

installationen. De kunde då ta fram ekvivalenta alternativ med den nya tekniken. Datablad (bilaga 17, 

18 och 19) från de nya maskinerna innehåller testkörningar med min och max prestanda. Dessa 

värden redovisas med en belastningskurva där varvtal, effekt, lufttemperatur och levererad 

luftmängd är plottade. Med givna data på maxprestanda från befintliga maskiner (antagande att nya 

maskiner skall leverera samma luftmängd gjordes) plottades nya skärningspunkter för den då tänkta 

belastningen, se bilaga 20. Där markeras den maximala luftmängden med rosa och luftmängden från 

befintlig maskin med rött (max 4979 m3/h, enligt bilaga 12). Enligt detta diagram drar då den nya 

maskinen ca 65 kW. Detta medförde att en tänkt energibesparing vid konstant drift under ett dygn 

kunde göras. På en maskin skulle då en besparing med 924 kWh/dygn göras.  

Enligt de uppgifter som vi fick fram genom kontakt med Pumpteknik AB skulle de nya alternativen 

spara upp till 25 % energi. Några beräkningar på exakt hur mycket energi de nya maskinerna skulle 

spara har inte tagits fram då de är svårt att få fram hur mycket energi de drar då de inte går konstant. 
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2.2 Belysning 

2.2.1 Områdes belysning 

Det absolut första vi fick göra var att ordna någon slags överblick på hur belysningen på området var 

placerad. Med hjälp av en karta utskriven från Eniro gick vi runt på området och ritade ut var 

belysningen var placerad. De armaturer vi har studerat är av 3 olika slag. Den största är en armatur 

med en högtrycksnatrium (HPS) ljuskälla på 150W. Denna sitter monterad på 12 meters stolpe om 4 

stycken armaturer per stolpe, de är vinklade ca 70O gentemot markplanet för att ge en bredare 

ljusbild. Deras huvudsakliga uppgift är att belysa bassängerna se figur 1. Den andra armaturen är 

monterad med en 90O vinkel uppe på en 8 m stolpe, i denna sitter en 70W HPS ljuskälla. Den tredje 

sorten är en på stolpe centralt placerad armatur. Detta bedömdes som samma typ av stolpe som i 

fallet med armatur 2, även i denna sitter en 70W HPS ljuskälla. För tillfället lyser all belysningen på 

området så fort det blir mörkt. Detta anses onödigt då underhållsarbeten och liknande utförs i regel 

under ”kontorstider”, mellan 7-16. 

 

Figur 3 – Översikt Nykvarns reningsverk med bassänger med olika utformning 

 

Direkt vid observation av befintliga armaturer kunde det konstateras att 15 av dessa lyste helt i 

onödan då de bara lyste upp gräsmattor. Det spontana förslaget är då att släcka dessa helt. Endast 

den åtgärden skulle sänka energiförbrukningen med 9000 kWh per år, räknat med en brinntid på ca 

4000 timmar/år (årets mörka timmar).   

Alternativ till den idag befintliga belysningen börjades tas fram. För att göra det var vi tvungna att ta 

reda på hur mycket det lyser idag. Vi ville då veta hur många lumen en 150W respektive en 70W HPS 

ljuskälla levererar. Kontakt togs med Agne Skoog vid Selga i Linköping, enligt uppgifter från honom 

levererar en 150W ca 17 000 lumen och en 70W ca 5600 lumen. HPS-ljuskällor ger i regel ett mycket 

gult sken med ett Ra-index på ca 25, se bilaga 9, (för definition av enheter se bilaga 23). Det relevanta 

är egentligen hur mycket ljus som levereras på de belysta objekten. Vi ville därför veta hur många Lux 
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det är på områdets olika delar, en metod för att ta fram detta är att rent fysiskt mäta med en 

luxmeter och anteckna värdena för olika punkter vid området. För att dessa värden skall vara till 

någon faktisk nytta behövde det fastställas hur mycket det behövde lysa, dvs. vilka krav fanns på 

belysningen. Kontakt togs med Montesino Gonzalo, miljöansvarig vid Tekniska Verken. Denne 

försökte ta reda på om det ur säkerhetssynpunkt eller ur arbetsmiljösynpunkt fanns några 

standardiserade krav. Detta ledde inte till något resultat varvid vi fastslog att den befintliga 

anläggningen lyser fullt tillräckligt och en motsvarande belysning skall tas fram.  

Vi var i kontakt med Philips och fick mycket bra hjälp och rådgivning för belysningsberäkningar, 

därför valdes armaturer från Philips. För att på ett enkelt sätt kunna jämföra nuvarande belysning 

med de potentiellt nya armaturerna beslutade vi oss för att rita upp området i dataprogrammet 

Calculux CLX (se bilaga 24). Detta är en mjukvara från Philips vilket medför att endast deras 

armaturer kan användas för beräkningar. Då deras utbud är väldigt omfattande har man möjlighet 

att hitta likvärdiga produkter till de flesta förekommande belysningsalternativen hos konkurrenter. I 

programmet ritades området upp och armaturerna plottades ut, se bilaga 8. I denna bilaga, som 

bedöms ha armaturer ekvivalenta med de som idag finns, kan vi tydligt se hur mycket ljus de olika 

armaturerna levererade. Via dataprogrammet kan man även i detalj gå in och se hur många lux varje 

kvadratmeter kommer belysas med. 

I bilaga 7 har vi bytt ut de stora 150W HPS armaturerna till 130W Speedstar BGP321 LED-armatur. 

Där har vi även bytt ut samtliga 70W armaturer mot 42W Koffer2 BGP070 LED-armaturer. 

Beräkningskalkyler för dess armaturer finns i bilaga 13. Dessa är gjorda som Excelfiler där bl.a. antal 

beräknade år, inköpspris, underhållskostnader m.m. går att ändra på. 

Genom att låta belysningen lysa vissa mörka timmar under dygnet och låta det vara släckt mellan 19-

05 så skulle energiförbrukningen kunna sänkas markant. Detta görs lätt genom att installera ett 

tidrelä ihop med det ljusrelä som styr belysningen idag.  

Fördelen med LED är att den är lätt att styra och livslängden är minst fyra gånger längre än den 

befintliga belysningen. Vi har även räknat på att vi dimrar ner dessa ljuskällor mellan 19-05. Tanken 

med detta är att om så önskas skall personalen kunna, manuellt eller automatiskt vid närvaro, ställa 

upp ljusstyrkan. Tanken med att det dimras ner till 50 % är att det fortfarande skall ge 

orienteringsljus så att ingen utomstående av misstag ramlar i någon av bassängerna då hela området 

inte är inhägnat. Dock är LEDn fortfarande mycket dyr vilket gör det svårt att få en ny investering att 

löna sig på sikt, se bilaga 13 (bruttopriser för investering av ny utrustning). 

Efter en snabb beräkning skulle det ta ca 60 år innan den nya belysningen skulle löna sig. Det bästa 

alternativet vi kom fram till var att styra den befintliga belysningen bättre och avvakta tills LED-

belysningen kommer ner i pris.  
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2.2.2 Inomhusbelysning 

I de två lokaler som vi valde att utvärdera är belysningen tänd ca 9 timmar om dygnet. I dessa två 

lokaler samlade vi först in data på hur många armaturer som fanns och om det var tänt eller släckt i 

de olika rummen då vi var där.  

Genom att styra ljuset med närvarostyrning kan man i regel spara åtskilliga kWh om året. I 

elverkstaden, som är en utav de byggnader som vi tog en närmare titt på, står belysningen på för att 

indikera om larmet är aktiverat eller avaktiverat. Detta är ett rent slöseri då ingen vistas i lokalen. 

Genom att sätta en närvarostyrning på belysningen och en indikeringslampa på utsidan som indikerar 

om larmet är av eller på, tjänas här in mycket energi som annars bara går åt i onödan. I elverkstaden 

är det inte många timmar om dagen som någon utnyttjar ljuset. Under den tiden som vi var på 

Tekniska Verken var det oftast så att man enbart kom in och hämtade något och sedan gick igen. 

Denna tid har vi uppskattat till ett genomsnitt på ca 2 timmar per dag. Med både det energisparande 

lysröret och närvarostyrning skulle energiförbrukningen på de två byggnader sänkas åtskilligt.  

I elverkstaden räknade vi på vad det skulle kosta att installera en närvarostyrning och kom fram till 

att det kommer bli svårt att få denna investering att löna sig. Detta ledde till att vi sökte en annan 

lösning. Genom att enbart sätta upp en lampa som indikerar om larmet är på eller inte och sedan en 

timer på belysningen vilket inte blir lika dyrt skulle det gå att få lönsamhet betydligt fortare. Att med 

hänsyn till ekonomin välja att installera något av dessa alternativ överlåter vi till ledningen vid 

Reningsverket då priset för installationen kan variera mycket beroende på bl.a. om extern personal 

hyrs in och vilka rabatter på material som ges från grossist/tillverkare.   

I stora verkstaden finns den största förbrukningen ganska uppenbart i de två större hallarna som är 

tända. I dessa räknade vi på en närvarostyrning, centralt placerad i taket av typen PD-C360i/24plus 

från ESYLUX. Dessa har en räckvidd på ca 24 meter och reagerar inte på rörelse utan vid IR-närvaro, 

dvs. då någon person vistas i lokalen. Detta skulle då medföra att endast en detektor krävs för varje 

utrymme och dessa skulle även fungera då någon i verkstaden utför ett stillasittande arbete vid 

någon av arbetsbänkarna. Vi gjorde även beräkningar på hur mycket de skulle tjäna ifall man bytte ut 

alla lysrör till en mer energieffektiv variant, AURA ECO som sparar 10 % energi, dessa beräkningar 

redovisas i bilaga 6. På båda ställen gjorde vi beräkningar på energiförbrukningen och 

underhållskostnaden med hjälp av Excel.  
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2.3 Spillvattenpumpstationer 
Vi har tagit en närmare titt på sju pumpstationer. På de stationerna har en temporär energimätare 

installerats som mäter energiförbrukning på värme och belysning. De energimätningar som vi fick 

tillgång till var utförda för ca ett år sedan (2009 och delvis 2010, se bilaga 16). För att få en 

uppfattning om hur stationerna var konstruerade och för att läsa av ny data om energiförbrukningen 

gjordes en okulär besiktning på de sju stationer som valdes. Med hjälp av de mätningar som gjordes 

då kunde ett dygnsgenomsnitt räknas fram. Det visade sig att förbrukningen överlag hade gått upp 

på stationerna. På vissa av stationerna var det förklarligt då det hade pågått ombyggnationer under 

vinter men en del variationer kunde varken vi eller elansvarig förklara. Efter att all data hade samlats 

in påbörjades framtagning av individuella åtgärder för de olika stationerna. På några stationer räcker 

det med att installera en styrning på den befintliga värmen och på andra behövs det större åtgärder. 

Vid kontroll av stationerna bedömdes deras uppbyggnad, hur den var isolerad osv. På en station var 

isoleringen riktigt dålig (Sturefors), vid dörren var det en stor springa och i en av väggarna var det ett 

stort ventilationshål. Där måste byggnadens konstruktion åtgärdas innan någon värme kan 

optimeras, annars är all uppvärmning onödig.  

Som uppvärmning valdes en värmefläkt, den har en hög verkningsgrad och den får luften att cirkulera 

i stationen. För tillfället styrs fläkten med dess interna termostat. Med hjälp av en extern termostat 

kan fläkten styras optimalt och den går enbart in då den behövs. Termostaterna skall ställas in så att 

fläkten går in då temperaturen går ner under 10oC. Denna placeras då optimalt vid de i huset mest 

utsatta delarna, i vårt fall är detta färskvattenledningarna. Om temperaturen mäts där säkerställs att 

dessa inte fryser och möjligheten finns då att sänka temperaturen ytterligare utan risk för frysskador. 

Parallellt med termostaten installeras en timer som kan användas då temperaturen skall ökas 

tillfälligt t ex vid service arbeten osv. På de ställen då ingen uppvärmning behövs valde vi att enbart 

skydda dricksvattnet med värmekabel och isolering, detta i exempelvis utrymmen för kem-hantering 

eller toaletter. På så vis behöver man inte värma upp mindre utrymmen enbart för att inte vattnet 

skall frysa.   

På sikt skall alla stationer kopplas in till Cactus styr och övervakningssystem. Om man då installerat 

en extern termostat kan stationernas värme styras centralt från Nykvarn. Temperaturen och 

energikonsumtionen kan då övervakas och regleras mer effektivt. 
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2.3.1 Värmekabel 

En självreglerande värmekabel behöver ingen termostat. Den fungerar så att när den omgivande 

vätskans temperatur sjunker ändras resistansen i kabeln vilket medför att den börjar värma.  

Effekten från en värmekabel per meter ligger på ungefär 10 W/m. En värmekabel består av två 

kopparledare som är inbakade i ett dopat plastmaterial som fungerar som en halvledare. 

Plastmaterialet är olika beroende på värmekabelns användningsområde och temperaturområde. 

Ledningsförmågan hos plastmaterialet är beroende av dess temperatur, ledningsförmågan avtar då 

temperaturen stiger. Det medför att värmekabeln är självreglerande och behöver då inte någon 

extern termostat.    

2.3.2 Värmefläkt 

En värmefläkt består av en cirkulerande fläkt och ett element. Fläkten trycker luften genom 

elementet som är placerat framför fläkten. Luften som passerar fläkten blir uppvärmd och värmer i 

sin tur upp rummet. De befintliga värmefläktarna styrs av den inbyggda termostaten. Den är inte 

särskilt exakt vilket gör att det är svårt att ställa in den så att den håller 10oC. Men som värmekälla är 

den mycket bra eftersom den får cirkulation på den uppvärmda luften. 
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3. Resultat och slutsats 

3.1 Belysning 
Den befintliga utomhusbelysningen är bedömd överflödig då den belyser områden som ej kräver 

detta. Den lyser även för mycket ur en rent säkerhetsteknisk ståndpunkt då markering av 

bassängkanter kan ske med räcken kompletterat med fluorescerande färg eller mindre ljuskällor. Om 

befintlig ljusmängd är det nuvarande alternativet det bästa alternativet. Detta under förutsättning 

att man ej tar hänsyn till ljuskvalitén med avseende på färgåtergivning. I dagsläget levererar 

högtrycksnatrium mest lumen/watt. 

Inomhusbelysningen kräver i regel bättre styrning då verksamhetens personal i sitt dagliga arbete 

inte ser till energikonsumtionen. Detta måste automatiseras med närvarostyrning och i vissa fall 

timerstyrning. Vid byte av trasiga lysrör bör i dagsläget någon variant av t.ex. AURA ECO-lysrör väljas 

då dessa enligt bilagor i längden kan spara mycket energi. 

3.2 Spillvattenstationer 
Tidigare mätningar och engergispararåtgärder har gjorts men inte fått någon uppföljning av dess 

konsekvenser. Detta har medfört att elkonsumtionen i flertalet av stationerna har ökat. Vår 

bedömning är även att stationernas utformning, med avseende på ventilation och isolering bör ses 

över. Detta för att säkerställa att de uppvärmningsmetoder som sedan används skall vara så effektiva 

som möjligt. 

De uppvärmningskällor som finns är av bra kvalitet och i sin uppbyggnad effektiva. Det som sviker är 

dess styrning. Föreslagen åtgärd är då att styrning med externa system skall installeras dels för att 

direkt kunna bidra med en minskad konsumtion men även för att i framtiden kunna övervakas och 

styras centralt via Cactus styrsystem. Även utsatta delar i stationerna så som färskvatten skall 

frostskyddas med värmekabel och isolering där lokalens uppvärmning ej kan säkerhetsställa att dessa 

inte fryser. 

3.3 Motorer 
Efter att en undersökning av motorerna hade genomförts kunde man se på de beräkningar som 

gjordes att ingen utav motorerna längre höll den högsta effektklassen. Två av de fyra som 

undersöktes höll inte heller den näst högsta effektklassen utan hamnade i den absolut sämsta 

effektklassen (IE1). Den äldsta motorn, den som hade sämst verkningsgrad, hade en verkningsgrad 

som ny på 93 % vilket är 3 % under gränsen för IE3. I dagsläget ligger den motorn 6 % under gränsen 

för IE3.  
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Bilaga 1 – M401.1 
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Bilaga 2 – M402.1 
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Bilaga 3 – M403.1 
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Bilaga 4 – M404.1 
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Bilaga 5 – Motorberäkningar 
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Bilaga 6 – Inomhusbelysnings beräkningar ”Stora verkstaden” 
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Bilaga 7 – LED belysning vid Nykvarn Reningsverk  
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Bilaga 8 – Befintlig belysning 
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Bilaga 9 – Högtrycksnatriumljuskälla 150W Philips 
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Bilaga 10 – IE3 klassning av Elmotorer  
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Bilaga 11 – IE2 klassning av Elmotorer  

  



Alexander Alenius  2011-05-20 
Sebastian Sollie 
     

 

53 
 

 

Bilaga 12 – M230 - M235 (Blåsmaskiner) 
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Bilaga 13 – Allmän belysning utomhus 
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Bilaga 14 – Avläsning pumpstationer 
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Bilaga 15 – LED besparing utomhus 
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Bilaga 16 – Mätningar av elförbrukning vid pumpstationer 

 

 
 

    

 

Huvudmätare Undermätare Pumpel Allmänel 
/ 
Dygn 

SPU1213 Finnögatan kWh kWh kWh kWh kWh 

2007-11-20 
 

0 
   2008-03-27 

 
134 

   2009-01-14 1937 424 
   2009-02-16 2422 458 451 34 1 

2009-03-20 2868 490 414 32 1 

2009-05-04 3182 532 272 42 0,9 

2009-06-01 3273 562 61 30 1,1 

2009-07-02 3355 592 52 30 1 

2009-08-04 3433 625 45 33 1 

2009-09-07 3516 685 23 60 1,7 

Felläst? 2009-10-07 3624 688 105 3 0,1 

2009-11-02 3860 713 211 25 1 

2009-12-11 4284 760 377 47 1,2 

    
336 

 Det verkar som pumpelen är kopplad till årstiden, varken vi eller elektrikern kan förklara detta. 

      

      SPU1243 Ekängen Norr 
     2007-11-20 
 

0 
   2009-01-14 12305 1904 
   2009-02-16 12944 2080 463 176 5,5 

2009-03-20 13518 2254 400 174 5,4 

2009-05-04 14264 2436 564 182 4,1 

2009-06-01 14616 2492 296 56 2 

2009-07-03 14966 2520 322 28 0,9 

2009-08-04 15293 2535 312 15 0,5 

Felläst? 2009-09-07 15690 2528 404 -7 -0,2 

2009-10-07 16126 2570 394 42 1,4 

2009-11-02 16493 2645 292 75 2,9 

2009-12-10 17090 2803 439 158 4,2 

    
899 

 

      SPU1281 Rystad 
     2007-11-20 
 

0 
   2008-03-27 

 
1963 

   2009-01-14 36600 4613 
   2009-02-16 37364 5164 213 551 17,2 

2009-03-19 38215 5680 335 516 16,6 

2009-05-04 39155 6212 408 532 11,6 

2009-06-01 39620 6441 236 229 8,2 

2009-07-02 40052 6653 220 212 6,8 

2009-08-04 40723 6836 488 183 5,5 

2009-09-07 41337 7070 380 234 7,1 

2009-10-07 41819 7227 325 157 5,2 

2009-11-02 42317 7525 200 298 11,5 

2009-12-10 43217 8011 414 486 17,4 

    
3398 
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      SPU1351 Berga 
     2007-11-29 
 

0 
   2009-01-16 576264 8062 
   2009-02-19 589827 9165 12460 1103 33,4 

2009-03-20 602268 10050 11556 885 30,5 

2009-04-27 617644 10933 14493 883 27,6 

2009-05-06 620705 11070 2924 137 15,2 

2009-06-01 630181 11473 9073 403 15,5 

2009-07-02 640300 11855 9737 382 12,3 

2009-08-04 654890 12149 14296 294 8,9 

2009-09-08 667300 12476 12083 327 9,6 

2009-10-07 676900 12968 9108 492 15,9 

2009-11-02 687157 13628 9597 660 25,4 

2009-12-14 705407 14712 17166 1084 25,8 

    
6650 

 

      SPU1583 Tallbacken 
     2007-11-19 
 

0 
   2009-01-21 38801 4129 
   2009-02-19 39571 4610 289 481 16,6 

2009-03-19 40309 5040 308 430 15,4 

2009-05-05 41392 5506 617 466 10,1 

2009-06-09 42001 5735 380 229 6,5 

2009-07-02 42325 5830 229 95 4,1 

2009-08-05 42812 5917 400 87 2,7 

2009-09-08 43328 6017 416 100 3 

2009-10-09 43870 6233 326 216 7 

2009-11-03 44405 6539 229 306 11,3 

2009-12-14 45381 7078 437 539 13,4 

    
2949 

 Pump med max 3,7kW ineffekt drar 2,9kW, det är rimligt 
   

      

      SPU1584 Svartån 
     2007-11-19 
 

0 
   2009-01-21 38221 3509 
   2009-02-19 39193 3937 544 428 14,3 

2009-03-19 40136 4313 567 376 13,4 

2009-05-05 41595 4689 1083 376 8,2 

2009-06-09 42417 4822 689 133 3,8 

2009-07-02 42880 4879 406 57 2,5 

2009-08-05 43642 4948 693 69 2,2 

2009-09-08 44517 5017 806 69 2,1 

2009-10-09 45283 5150 633 133 4,3 

2009-11-03 45992 5387 472 237 8,8 

2009-12-14 47357 5810 942 423 10,3 

    
2301 

 Pump med max 8,8kW ineffekt drar 5,8kW, det är rimligt 
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SPU1585 Tift 

2007-11-19 
 

0 
   2009-01-21 21798 4760 
   2009-02-19 22327 5235 54 475 17 

2009-03-19 22834 5671 71 436 15,6 

2009-05-05 23443 6180 100 509 11,1 

2009-06-09 23742 6404 75 224 6,4 

2009-07-02 23871 6483 50 79 3,4 

2009-08-05 24010 6544 78 61 2,2 

2009-09-08 24157 6607 84 63 1,9 

2009-10-09 24385 6769 66 162 5,2 

2009-11-03 24669 7003 50 234 8,7 

2009-12-14 25175 7421 88 418 10,2 

    
2661 

 

      SPU2204 
Blackbäcksvägen 

     2007-11-19 
 

0 
   2009-01-14 10133 1756 
   2009-02-19 10460 1960 123 204 5,8 

2009-03-19 10711 2113 98 153 5,1 

2009-04-27 11001 2268 135 155 5 

2009-05-06 11046 2283 30 15 1,7 

2009-06-09 12521 2326 1432 43 1,3 

2009-07-02 11332 2330 -1193 4 0,2 

2009-08-05 11450 2330 118 0 0 

2009-09-09 11571 2330 121 0 0 

Felläst? 2009-10-08 1830 40845 -48256 38515 
 Felläst? 2009-11-03 11825 2395 48445 -38450 
 2009-12-11 12067 2507 130 112 2,9 

    
686 

 

      SPU2102 Ljungsbro 
garv 

     2008-01-10 
 

0 
   2009-01-14 85698 30998 
   2009-02-16 96422 35448 6274 4450 139,1 

2009-03-19 108242 39171 8097 3723 116,1 

2009-04-27 124122 40816 14235 1645 53,1 

2009-05-06 126710 40817 2587 1 0 

2009-06-09 137600 40823 10884 6 0,2 

2009-07-03 144300 40826 6697 3 0,1 

2009-08-05 158200 40829 13897 3 0,1 

2009-09-09 173200 40842 14987 13 0,4 

2009-10-09 183000 40845 9797 3 0,1 

2009-11-02 191384 40858 8371 13 0,5 

2009-12-11 208677 41145 17006 287 7,4 

    
10147 

 2010-05-24 282575 58401 
   2010-06-29 294194 58407 11613 6 0,2 

2010-07-27 301117 58410 6920 3 0,1 
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2010-08-25 312831 58425 11699 15 0,5 

2010-09-27 324046 58434 11206 9 0,3 

2010-10-26 333600 58441 9547 7 0,2 

2010-12-07 353200 59650 18391 1209 28,7857 

2010-12-28 361400 64141 3709 4491 213,857 

      

      SPU6102 Sturefors garv 
     2007-11-23 
 

0 
   2009-01-20 63198 14625 
   2009-02-17 65545 16136 836 1511 53,9 

2009-03-20 68350 17785 1156 1649 53,2 

2009-04-22 70836 19122 1149 1337 40,5 

2009-05-06 71660 19550 396 428 30,6 

2009-06-08 73720 20540 1070 990 30 

2009-07-03 75001 21082 739 542 23,6 

2009-08-05 77213 21688 1606 606 19,5 

2009-09-08 79013 22345 1143 657 29,9 

2009-10-08 80735 23105 962 760 22,4 

2009-11-02 82511 24032 849 927 37,1 

2009-12-14 85873 25838 1556 1806 43 

    
11213 

 Beräknad effekt på pumparna är 7,8kW, märkeffekt är 7,5kW vid 380V, detta är sannolika värden. 

Den sjunkande trenden på allmänel/dygn tyder på att det mesta går till uppvärmning. 
 

      2010-05-25 101185 34216 
   2010-06-28 103380 35032 1379 816 24 

2010-07-27 104729 35533 848 501 16,7 

2010-08-26 106661 36065 1400 532 17,7 

2010-09-27 108480 36770 1114 705 22 

2010-10-26 109966 37263 993 493 15,9 

2010-11-26 113193 37905 2585 642 20,7 

2010-12-27 114613 38301 1024 396 12,7 

    
4085 
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SPU6301 Brokind 
     2007-11-26 
 

0 
   2009-01-20 29801 13017 
   2009-02-17 32831 14788 1259 1771 63,2 

2009-03-25 36818 16820 1955 2032 56,4 

2009-05-04 39737 17979 1760 1159 28,9 

2009-06-08 42214 18715 1741 736 21 

2009-06-18 42838 18868 471 153 15,3 

2009-07-03 43635 19025 640 157 10,5 

2009-08-05 46633 19332 2691 307 9,9 

2009-09-08 48535 19678 1556 346 10,5 

2009-10-08 50355 20235 1263 557 18,6 

2009-11-02 52266 21059 1087 824 30,5 

2009-12-14 57641 24340 2094 3281 82 

    
11323 

 3133m3 och 129,88h på 1259 kWh ger pumpeffekt på 9,7kW 
   Den verkliga 8kW pumpen drar 17,5A vid cos phi 0,8 => 9,7kW 
   Den sjunkande trenden på allmänel/dygn tyder på att det mesta går till uppvärmning. 

 

      2010-05-25 86060 41392 
   2010-06-28 88020 41627 1725 235 6,9 

2010-07-27 89127 41783 951 156 5,2 

2010-08-26 91769 41941 2484 158 5,3 

2010-09-27 93729 42369 1532 428 13,4 

2010-10-26 96325 43727 1238 1358 43,8 

2010-11-25 99923 45383 1942 1656 53,4 

2010-12-27 104066 48088 1438 2705 82,5 

    
6696 
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Energianalys i elva spillvattenpumpstationer under 2009. 
 

      De bifogade mätvärdena visar mycket tydligt att större delen av allmänelen, den el som inte går direkt 

Till pumparna går till uppvärmning av stationen. 
   Allmänelen under sommarhalvåret går till större delen till ventilation och utgör relativt små kostnader. 

      Förslag till åtgärder: 
     

      
SPU1213 Finnögatan 

Sänk temperaturen i stationen och frostskydda vattnet med 
en värmekabel. 

      
SPU1243 Ekängen Norra 

Sänk temperaturen i stationen och frostskydda vattnet med 
en värmekabel. 

      
SPU1281 Rystad 

Sänk temperaturen i stationen och frostskydda vattnet med 
en värmekabel. 

 

Stationen har toalettutrymme och ett klorrum som kanske 
kan tas ur drift? 

      
SPU1351 Berga 

Sänk temperaturen i stationen och frostskydda vattnet med 
en värmekabel. 

 

Tömma det brutna vattnet för att minimera 
frysrisken. 

 

      
SPU1583 Tallbacken 

Sänk temperaturen i stationen och frostskydda vattnet med 
en värmekabel. 

 

Byt äldre elelement mot aerotemper med 
bättre termostat.  

 

      
SPU1584 Svartån 

Sänk temperaturen i stationen och frostskydda vattnet med 
en värmekabel. 

 

Byt äldre elelement mot aerotemper med 
bättre termostat.  

 

      
SPU1585 Tift 

Sänk temperaturen i stationen och frostskydda vattnet med 
en värmekabel. 

      
SPU2102 Ljungsbro Garv 

Sänk temperaturen i stationen och frostskydda vattnet med 
en värmekabel. 

 

Isolera pumpkammaren vid bräddmagasinet och sänk 
temperaturen där. 

      
SPU2204 Blackbäcksvägen 

Sänk temperaturen i stationen och frostskydda vattnet med 
en värmekabel. 
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SPU6102 Sturefors Garv 
Sänk temperaturen i stationen och frostskydda vattnet med 
en värmekabel. 

 

Utred om äldre personalbyggnad med toalett kan tas ur 
drift helt. 

      
SPU63 Brokind 

Sänk temperaturen i stationen och frostskydda vattnet med 
en värmekabel. 

 

Kontrollera om vi måste leverera vatten och värme till 
badplatsens 

 
utrymmen. 

    

      De viktigaste ur besparingssynpunkt är Ljungsbro, Sturefors och Brokind. 
  När detta är gjort föreslås en ny mätperiod. 
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Bilaga 17 – Blåsmaskin med skruvteknik Bio 1 & 2 
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Bilaga 18 – Blåsmaskin med skruvteknik BIO 3 
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Bilaga 19 –Information Robox blåsmaskiner 
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Bilaga 20 – Belastningskurva med ny skruvteknik 
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Bilaga 21 – Befintliga blåsmaskiner med lobteknik 
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Bilaga 22 – Driftdata för biosteg 1 & 2 
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Bilaga 23 – Driftdata för biosteg 3 
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Bilaga 24 – Definitioner 
Calculux CLX: Ett belysningsprogram framtagit av Philips Lightning AB, hämtat från deras hemsida. Se 

definition från Siemens nedan. 

DIALux. The free and complete software developed by us for professional light planning is open to 

luminaires of all manufacturers. A software by planners for planners. Used by many 

hundredthousands of light planners and designers worldwide. And their number is growing from day 

to day.  

 

Create your virtual worlds simply and intuitively with DIALux. Document your results in breath-taking, 

photorealistic visualizations. Delight your customers with daylight and artificial light scenarios 

through which they can glide with wild camera runs. Rely on the CAD data of other architecture 

programmes and re-export your files easily. Or use any 3D models from the Internet – it’s child’s 

play.  

 

While you plan creatively, DIALux determines the energy your light solution requires and supports 

you in complying with the respective national and international regulations.  

 

DIALux is continuously being developed by a team of 20. You can plan in DIALux with the luminaires 

of the world's leading manufacturers and therefore have the greatest possible freedom in the design 

process. And the the list of international partner companies is getting longer and longer. 

Lumen: SI-enheten för ljusflöde och har enhetssymbolen lm. En lumen motsvarar det totala 

ljusflödet (lika med intensiteten, mätt i candela), multiplicerat med den rymdvinkel (mätt i 

steradianer) i vilken ljusets utsänds 

Lux:  SI-enheten för illuminans (belysning). En lux är definierad som en lumen per kvadratmeter. 

Ra: Ett index (även kallat Färgåtergivningstal) för hur en belysningskälla är balanserad i färgmässigt 

avseende, där 100 är närmast likt referensljuskällan, som för ljuskällor med färgtemperatur 5000 K 

(Kelvin) eller mer är dagsljus och för lägre färgtemperaturer är en upphettad svartkropp. 

 

 

Källa: 
 http://www.wikipedia.se  

http://www.dial.de/CMS/English/Articles/DIAL/DIAL.html?ID=1# 

 

 

 

 


