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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Kjell & Company som är en rikstäckande 

butikskedja som tillhandahåller hemelektronikprodukter via internet och 55 butiker fördelade 

över 30 orter. Syftet med detta examensarbete är att jämföra elförbrukning och kostnader för 

olika lågenergilampor med glödlampan som referens samt att studera elkvalitén med avseende 

på eventuella nätstörningar lamporna kan ge upphov till och även undersöka om det går att 

minska elförbrukningen genom att automatisera exempelvis belysning och annan elutrustning. 

Undersökningen har gjorts genom att mäta på lampor och utrustning med hjälp av en Norma 

D1150 wattmeter och en Fluke 43 Power Quality Analyzer samt att utföra beräkningar på 

utförda mätningar och på tillverkarens angivna data. Alla mätningar har utförts med 

universitetets utrustning och i universitets lokaler förutom mätningen på delar av 

automationstesterna som mättes med en elmätare PM 300 i ett hushåll. Allt material som 

testerna utförts på har kommit från Kjell & Co förutom glödlamporna som är inköpta i en 

annan butik på grund av att Kjell & Co inte har några i sitt sortiment. Slutsatsen som kan dras 

av undersökningarna blir att genom att byta ut gamla glödlampor mot halogen- eller 

lågenergilampor går det att göra en betydande energi- och kostnadsbesparing. Vad gäller de 

övertoner som alstras av de enskilda lågenergilamporna är övertonshalten i strömdelen hög 

men strömmen i sig väldigt låg, i milliamperenivå. Därför är det svårt att se att dess inverkan 

ska vara av någon betydelse för elkvalitén idag. I fråga om automatiseringen av 

mediautrustningen går det att göra en energivinst så länge som utrustning ansluten i 

slaveuttagen förbrukar mer än grenkontaktens 2,2 W. När det gäller automatiseringen av en 

lampa med rörelsevakt så gav det i detta fall en energibesparing men om andra mätmetoder 

används eller är lyset alltid släcks manuellt när det inte behövs kan det ge andra utfall.  
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1. Inledning 
  

1.1.  Presentation 

 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Kjell & Company som har bistått med alla 

komponenter förutom glödlamporna som är inköpta i en annan butik på grund av att de inte 

fanns i deras sortiment. Kjell & Company är en rikstäckande butikskedja som tillhandahåller 

hemelektronikprodukter via internet och 55 butiker fördelade över 30 orter. 

 

1.2.  Syfte och frågeställning 

 

Detta examensarbetes syfte är att jämföra elförbrukning och kostnader för olika 

lågenergilampor med glödlampan som referens samt att studera elkvalitén med avseende på 

eventuella nätstörningar lamporna kan ge upphov till. Vidare ska det undersökas om det går 

att minska elförbrukningen genom att automatisera exempelvis belysning och annan 

elutrustning. 

Frågeställningar: 

• Hur mycket sänks elförbrukningen vid byte från vanlig glödlampa till lågenergilampa? 

• Sänks kostnaden vid byte från vanlig glödlampa till lågenergilampa? 

• Ger lågenergilamporna upphov till några övertoner som eventuellt kan påverka 

elkvalitén? 

• Går det att minska förbrukning genom att automatisera exempelvis belysning och 

annan elutrustning?  

 

 

 

 



Energibesparingar med hjälp av lågenergilampor och automatisering samt påverkan på elkvalitén. 
Examensarbete VT 2011 

Robert Björn & Anders Westlinder 

2 
 

1.3.  Metod 

 

Metoden som valts är att mäta på lampor och utrustning med hjälp av en Norma D1150 

wattmeter och en Fluke 43 Power Quality Analyzer samt att utföra beräkningar på utförda 

mätningar och på tillverkarens angivna data (se bilaga 1). Alla mätningar har utförts med 

universitetets utrustning och i universitets lokaler förutom mätningen på delar av 

automationstesterna som mättes med en elmätare PM 300 (se figur 1) hemma hos en av 

författarna. Allt material som vi har utfört tester på har kommit från Kjell & Co förutom 

glödlamporna som är inköpta i en annan butik på grund av att Kjell & Co inte har några i sitt 

sortiment. 

 

 

Figur 1 Elmätare PM 300 

 

1.4.  Avgränsningar 

 

Då data om brinntid på flera tusen timmar inte kan verifieras får tillverkarens data antas vara 

rätta. 
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2. Beskrivning av lamporna i försöken 
 

2.1.  Glödlampa 

 

Ljuskällan i en glödlampa (se figur 2) består av en glödtråd, vanligtvis av volfram, som hettas 

upp med hjälp av en elektrisk ström. För att förlänga glödtrådens livslängd sitter den 

monterad i en glaskolv som är fylld med en gasblandning bestående av kväve och argon. 

Verkningsgraden är 10 % dvs. att en tiondel av tillförd energi ger upphov till ljus resterande 

till värme.  

 

 

Figur 2 Glödlampa 

 

2.2.  Halogenlampa 

 

Halogenlampan (se figur 3) är en variant av glödlampa där glödtråden är innesluten en 

kvartskolv, fylld med en halogen, exempelvis jod, som i sin tur är innesluten i en glaskolv. 

Verkningsgraden är något högre än hos en ordinär glödlampa men den avger fortfarande en 

del värme. Några fördelar gentemot glödlampan är mindre känslighet mot vibrationer och 

lägre energiförbrukning. 
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Figur 3 Halogenlampa 

 

2.3.  Lågenergilampa 

 

Lågenergilampan (se figur 4) består av ett lysrör fyllt med kvicksilverånga omsluten av en 

glaskolv. När elektroner träffar ångan uppstår UV-ljus som omvandlas till synligt ljus när det 

träffar ett lyspulver som sitter på insidan av röret. Några fördelar gentemot glödlampan är 

även här mindre känslighet mot vibrationer och väsentligt lägre energiförbrukning samt en 

lång brinntid. En nackdel är att den innehåller kvicksilver som är en hälsovådlig tungmetall. 

 

 

Figur 4 Lågenergilampa 
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2.4.  Ledlampa 

 

En ledlampa (se figur 5) består av vita lysdioder monterade i en glaskolv. En tydlig fördel 

med ledlampan är den mycket låga energiförbrukningen och den väldigt långa brinntiden samt 

dess stöttålighet. Till nackdel är det låga ljusflödet. 

 

 

Figur 5 Ledlampa 
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3. Genomförande 
 

3.1.  Uppkoppling och mätning på lampor 

Inledningsvis förbereddes en mätutrustning bestående av en låda med två lampsocklar(E27), 

som medgav uppbrytning av ledarna.  En wattmeter, för mätning av effektförbrukningen, samt 

en Fluke 43, för att kontrollera övertonshalten och hämta kurvformerna till en dator, 

kopplades upp enligt figur 6. Därefter skruvades lamporna i och mätserier för de olika 

lamptyperna utfördes och dokumenterades.  För att hålla isär lamporna döptes de efter den 

märkeffekt de har.  

 

 

Figur 6 Kopplingsskiss 



Energibesparingar med hjälp av lågenergilampor och automatisering samt påverkan på elkvalitén. 
Examensarbete VT 2011 

Robert Björn & Anders Westlinder 

7 
 

 

3.2.  Beräkningar för lampor 

 

I beräkningarna av kostnad togs hänsyn till inköpspris, elförbrukning, användningstid, 

brinntid samt energipris. Tre olika driftfall användes. 

• Lampa tänd 24 timmar per dygn i ett år.   

• Lampa tänd i genomsnitt fyra timmar per dygn i ett år. 

• Lampa tänd i genomsnitt fyra timmar per dygn i sju år.  

Därefter beräknades de totala kostnaderna. Energipriset är hämtat från energimyndighetens 

tester och är 1,50 kr/kWh. 

Övertonshalten eller det så kallade THD-värdet (eng. Total Harmonic Distortion) beräknas av 

Fluke 43 instrumentet som procentandel av det totala RMS-värdet (THD-R) men kan även 

beräknas genom så kallad Fourierananlys dvs. 

metoden att beskriva ett godtyckligt periodiskt förlopp som 

en oändlig serie av sinusformade förlopp, vilkas 

frekvenser är heltalsmultiplar av grundfrekvensen, 

eventuellt med tillägg av en konstant term, förloppets 

likkomponent. (Almgren, Blomqvist 2003) 

Övertonshalten uttrycks i procent och anger övertonernas effektivvärde i förhållande till 

grundtonens effektivvärde.  

Formel:   

 Där effektivvärdet xe i ett godtyckligt förlopp definieras som: 
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3.3.  Uppkoppling för automatisering 

 

Det var svårt att med den utrustning som fanns att tillgå att få till en bra mätning på lampa 

med eller utan rörelsevakt. Vi valde att göra på följande sätt: utrustning monterades i ett 

hushåll med två vuxna och två små barn. De två barnen glömmer av och till att släcka lampan 

i hallen vilket medför att lampan ibland lyser även om den inte behövs. Testet genomfördes 

genom att montera en remote lamp base (se figur7), som är en lampbas som kan fjärrstyras av 

trådlös sändare, i en lampsockel samt att ansluta en trådlös rörelsevakt (se figur7) till den.  

 

 

Figur 7 Lampbas och trådlös sändare 

 

Lampan ställdes upp i hallen och sändaren monterades ovanför den vanliga lysknappen som 

kopplades bort. Som ljuskälla användes en 28 W halogenlampa. En elmätare PM300 från 

Kjell o Co användes för att mäta energiförbrukningen. Systemet satt uppriggat i 93 timmar 

innan det monterades ner. Sedan riggades samma lampa upp fast utan fjärrstyrningen och var 

riggad i samma rum i 72 timmar. Anledningen till att lampan utan fjärrstyrning bara var 

uppkopplad i 72 timmar mot 93 med var för att lampan ramlade i golvet och gick sönder. 



Energibesparingar med hjälp av lågenergilampor och automatisering samt påverkan på elkvalitén. 
Examensarbete VT 2011 

Robert Björn & Anders Westlinder 

9 
 

Vid det andra driftfallet i försöken med automatisering användes en grenkontakt av typen 

master/slave (se figur 8) med funktionen att om en apparat som är ansluten till masteruttaget 

stängs av eller sätts i standbyläge kopplas även slaveuttagen bort. Då blir det endast apparaten 

i masteruttaget som förbrukar eventuell standby el samt grenkontakten som själv förbrukar 2,2 

W. 

 

 

Figure 8 Grenkontakt av master/slave typ 

 

3.4.  Beräkningar på automatisering 

 

Beräkningar på lampan gjordes genom att genomsnittsförbrukning per timme räknades ut och 

multiplicerades med antal timmar per år för att få en genomsnittlig årsförbrukning. 

För grenkontakten hämtades, från energimyndighetens elförbrukningstester, uppgifter om 

elförbrukningen för TV-apparater och digital-TV-boxar i standbyläge samt från prisjakt.se 

hämtades elförbrukningen för dvdspelare i standbyläge. En genomsnittsförbrukning räknades 

ut och de sämsta, bästa och genomsnittet fördes in i en tabell (se tabell 4). Ett tänkbart driftfall 

med standbyläge i 20 timmar per dygn i ett år användes för beräkningar.
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4. Resultat och analys 
 

4.1.  Hur mycket sänks elförbrukningen vid byte från vanlig glödlampa 

till lågenergi? 

 

I tabell 1 är alla lampor uppställda efter typ och där framgår uppmätt effekt samt av 

tillverkaren uppgiven märkeffekt och ljusflöde (lumen) för varje lampa. Där går också att se 

att uppmätt effekt ligger lite över märkeffekt på alla lampor utom led 1,8 som ligger under 

märkeffekt och led 1,7 som ligger precis på uppgiven effekt. 

 

Tabell 1 Givna respektive uppmätta effekter 

Lampa Märkeffekt* Uppmätt effekt Lumen* 

Glödlampa 60 60 62,2 710 

Glödlampa 40 40 40,2 415 

Lågenergi 11 11 11,3 530 

Lågenergi 7 7 7,4 290 

Halogen 42 42 44,7 890 

Halogen 28 28 28,3 360 

Led 1,8 1,8 1,7 65 

Led 1,7 1,7 1,7 60 

*Tillverkarens uppgifter   

 

I tabell 2 framgår den procentuella sänkningen där lågenergi 11 och halogen 42 motsvaras av 

glödlampa 60 samt lågenergi 7 och halogen 28 motsvaras av glödlampa 40 då hänsyn tagits 

till tillverkarens rekommendationer på förpackningen (se bilaga 1) samt ett jämförbart 

ljusflöde. Då Ledlamporna har så pass lågt ljusflöde har de exkluderats i denna jämförelse.  

Vid byte ifrån glödlampa 60 till lågenergi 11 görs en energivinst motsvarande 81,8%. Vid 
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byte till halogen 42 görs en energivinst på 28,1%. När byte från glödlampa 40 till lågenergi 7 

sker fås en vinst på 81.6% och ett byte till halogen 28 ger en vinst på 29,6% i förhållande till 

referens. 

Tabell 2 Procentuell sänkning gentemot referens 

 Lågenergi 11 Lågenergi 7 Halogen 42 Halogen 28 

% sänkning 81,8% 81,6% 28,1% 29,6% 

 

4.2.  Sänks kostnaden vid byte från vanlig glödlampa till lågenergilampa? 

4.2.1. Energikostnader 

 

I figur 9 visas energikostnaden för driftfall 1 där en lampa lyser 24 timmar per dygn i ett år 

som är lika med 8760 timmar. Staplarna är sorterade om tre efter ljusflödet för att de ska vara 

jämförbara vid byte av lampa. De två modellerna av ledlampor är inte direkt jämförbara med 

någon glödlampa som testats i fråga om ljusflöde. Den dyraste lampan blir glödlampa 60 som 

får en total energikostnad av 817,31 kr den billigaste jämförbara lampan blir lågenergi 11 med 

en total energikostnad av 148,48 kr. Det ger en sänkning på 668,83 kr i detta driftfall. 

Motsvarande uträkning för glödlampa 40(528,23 kr) i förhållande till lågenergi 7(97,24 kr) 

ger en besparing på 430,99 kr. 

 

Figur 9 Energikostnad driftfall 1 
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I figur 10 som visar energikostnaderna för driftfall 2 som motsvarar lampa tänd i 1460 timmar 

på ett år framgår att den dyraste lampan blir glödlampa 60 som får en total energikostnad av 

136,22 kr den billigaste jämförbara lampan blir lågenergi 11 med en total energikostnad av 

24,75 kr. Det ger en sänkning på 111,47 kr i detta driftfall. Motsvarande uträkning för 

glödlampa 40(88,04 kr) i förhållande till lågenergi 7(16,21 kr) ger en besparing på 71,83 kr. 

 

 

Figur 10 Energikostnad driftfall 2 

 

I figur 11 som visar energikostnaderna för driftfall 3 som motsvarar lampa tänd i fyra timmar 

om dygnet i sju år, det vill säga totalt 10220 timmar, framgår även här att den dyraste lampan 

blir glödlampa 60 som får en total energikostnad av 953,53 kr den billigaste jämförbara 

lampan blir lågenergi 11 med en total energikostnad av 173,23 kr. Det ger en sänkning på 

780,30 kr i detta driftfall. Motsvarande uträkning för glödlampa 40(612,27 kr) i förhållande 

till lågenergi 7(113,44 kr) ger en besparing på 498,83 kr. 
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Figur 11 Energikostnad driftfall 3 

 

4.2.2.  Totala kostnader 

 

I tabell 3 framgår varje lampas inköpspris i butik samt, av tillverkaren angiven, brinntid. 

Glödlamporna är de billigaste alternativen i inköp med ett pris på 7,45 kr och en brinntid på 

1000 timmar. Halogenlamporna som även de har en brinntid på 1000 timmar kostar 19 kr 

inköp. Lågenergilamporna som är de dyraste i inköp av de jämförbara lamporna till ett pris av 

29 kr har en brinntid på 10000 timmar. Ledlamporna som har en brinntid på 25000 timmar 

kostar 79 kr i inköp. 

 

Tabell 3 Priser 

Lampa Brinntid** Prisinköp* 

Glödlampa 40 1000 7,45 

Glödlampa 60 1000 7,45 

Halogen 28 1000 19 

Halogen 42 1000 19 

Lågenergi 7 10000 29 

Lågenergi 11 10000 29 

Led 1,7 25000 79 

Led 1,8 25000 79 

*Butikens uppgifter ** Tillverkarens uppgifter 
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I figur 12 framgår totalkostnaden för varje lampa med inköpspriset inräknat för driftfall 1 som 

innebar att lamporna skulle vara tända alla dygnets timmar under ett års tid det vill säga 8760 

timmar. Stapeldiagrammet visar att totala kostnaden för en glödlampa 60 blir 884,36 kr varav 

67,05 kr är kostnaden för inköp. För motsvarande halogen 42 blir totalkostnaden 758,36 kr 

och inköpskostnaden består av 171 kr. Närmast mot referens jämförbar lågenergi 11 ger en 

totalkostnad på 177,48 kr med en inköpskostnad av 29 kr. För referenslampa glödlampa 40 

blir totalkostnaden 595,28 kr där inköpskostnaden utgör 67,05 kr. För den jämförbara halogen 

28 blir totalkostnaden 542,86 kr varav inköpskostnaden ingår med 171 kr. Avslutningsvis för 

motsvarande lågenergi 7 slutar totalkostnaden i detta driftfall på 126,24 kr varav 29 kr utgör 

kostnaden för inköp.  

 

 

 

Figur 12 Totalkostnad driftfall 1 

 

I figur 13 framgår totalkostnaden för varje lampa med inköpspriset inräknat för driftfall 2 som 

innebar att lamporna skulle vara tända totalt 1460 timmar under ett år. Stapeldiagrammet visar 

att totalkostnaden för en glödlampa 60 blir 151,12 kr varav 14,90 kr är kostnaden för inköp. 
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Närmast mot referens jämförbar lågenergi 11 ger en totalkostnad på 53,70 kr med en 

inköpskostnad av 29 kr. För referenslampa glödlampa 40 blir totalkostnaden 102,94 kr där 

inköpskostnaden utgör 14,90 kr. För motsvarande lågenergi 7 slutar totalkostnaden i detta 

driftfall på 45,21 kr varav 29 kr utgör kostnaden för inköp. 

 

 

Figur 13 Totalkostnad driftfall 2 

 

I figur 14 framgår totalkostnaden för varje lampa med inköpspriset inräknat för driftfall 3 som 

innebar att lamporna skulle lysa under fyra timmar per dygn i sju år som ger en totaltid av 

10220 timmar . Stapeldiagrammet visar att totalkostnaden för en glödlampa 60 blir 1035,48 kr 

varav 81,95 kr är kostnaden för inköp. Närmast mot referens jämförbar lågenergi 11 ger en 

totalkostnad på 231,23 kr med en inköpskostnad av 58 kr. För referenslampa glödlampa 40 

blir totalkostnaden 698,22 kr där inköpskostnaden utgör 81,95 kr. För motsvarande lågenergi 

7 slutar totalkostnaden i detta driftfall på 171,44 kr varav 58 kr utgör kostnaden för inköp. 
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Figur 14 Totalkostnad driftfall 3 

 

Trots ett högre inköpspris på lågenergilamporna visar undersökningen att totalkostnaden blir 

lägre på grund av den långa brinntiden och den låga energiförbrukningen. Om ljusstyrkan inte 

är det primära, exempelvis för stämningsbelysning, kan ledlamporna med sin mycket låga 

energiförbrukning 1,7 respektive 1,8 W och väldigt långa brinntid om 25000 timmar vara ett 

alternativ. 
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4.3.  Ger lågenergilamporna upphov till några störningar på elnätet? 

 

Figur 15 illustrerar ström och spänningskurvan för en glödlampa där strömmen är rosafärgad 

och spänningen är blå. Eftersom båda är sinusformade och båda har frekvensen 50 Hz medför 

det att inga övertoner uppstår som kan ses i figur 16 som illustrerar övertonshalten på 

strömmen. 

 

Figur 15 Kurvform glödlampa 

 

 

Figur 16 Övertonshalt glödlampa 
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I figur 17 illustreras ström och spänningskurvan för en halogenlampa där strömmen är 

rosafärgad och spänningen är blå. Eftersom båda är sinusformade och båda har frekvensen 50 

Hz medför det att inga övertoner uppstår som kan ses i figur 18 som illustrerar övertonshalten 

på strömmen. 

 

 

Figur 17 Kurvform halogenlampa 

 

 

Figur 18 Övertonshalt halogenlampa 



Energibesparingar med hjälp av lågenergilampor och automatisering samt påverkan på elkvalitén. 
Examensarbete VT 2011 

Robert Björn & Anders Westlinder 

19 
 

 

I figur 19 visas kurvformen för lågenergilampa där den blå spänningskurvan är sinusformad 

medan den rosa strömkurvan tagit en annan form med många övertoner som följd som 

illustreras i figur 20. 

 

 

Figur 19 Kurvform lågenergilampa 

 

        

Figur 20 Övertonshalt lågenergi 
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I figur 21 visas kurvformen för ledlampan där den blå spänningskurvan är sinusformad medan 

den rosa strömkurvan tagit en annan form med lite övertoner som följd som illustreras i figur 

22 där det främst är det den tredje övertonen som framträder. 

 

 

Figur 21 Kurvform ledlampa 

 

 

Figur 22 Övertonshalt ledlampa 
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4.4.  Går det att minska förbrukning genom att automatisera exempelvis 

belysning och annan elutrustning? 

4.4.1. Grenkontakt Master/slave typ 

 

Tabell 4 innehåller uppgifter om förbrukning för TV-apparater och andra tänkbara 

mediautrustningar för hemmet. Uppgifterna kommer från energimyndigetens tester av TV-

apparater och digital-TV-boxar och från prisjakt.nu för uppgifterna på dvdspelare. För varje 

apparattyp har minst 10 apparaters förbrukning i standby läge förts in i beräkningarna och 

bästa och sämsta samt ett snitt har tagits fram. Vi har antagit att utrustningen används 4 

timmar per dygn, det ger att standbytiden blir 20 timmar på ett dygn och 7300 timmar på ett 

år. 

 

Tabell 4 Energiförbrukning 

 TV  

Watt 

Digital-TV-

box 

Watt 

DVD 

spelare 

Watt 

Timmar 

per dag i 

standby 

Timmar 

per år i 

standby 

Snitt 0,18 9,6 1,02 20 7300 

Bästa 0,1 4 0,3 20 7300 

Sämsta 0,3 14 3,5 20 7300 

 

Figur 23 visar att genom att använda en grenkontakt av master/slave-typ minskar 

energiförbrukningen med 61,49 kWh för snittet och 15,33 kWh för bästa samt 111,69 kWh 

för den minst energi effektiva utrustningen. Stängs även TV:n av helt sparar man in mer 

energi då det endast blir grenkontakten som förbrukar någon energi. 
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Figur 23 Energiförbrukning för TV-apparat med kringutrustning(kWh) 

 

4.4.2. Fjärrstyrd lampa 

 

Tabell 5 visar att energiförbrukningen i detta enskilda fall för en lampa med rörelsevakt blir 

4,91 Wh i snitt per timme och för lampa utan rörelsevakt 5,28 Wh i snitt per timme. Det ger 

en årsförbrukning för lampbas med rörelsevakt på 41,98 kWh och för lampa utan rörelsevakt 

på 46,23 kWh. Lampbasen drar konstant 1 W och räknas det bort från beräkningen drar lampa 

med rörelsevakt 33,22 kWh per år. 

 

Tabell 5 Energiförbrukning 

 energi per 

timme snitt 

Wh 

energi på ett 

år 

kWh 

Energi på ett 

år utan 

lampbas 

kWh 

Rörelse 4,91 41,98 33,22 

Normal 5,28 46,23  
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4.5.  Slutdiskussion 

 

Den slutsats som kan dras av undersökningarna blir att genom att byta ut gamla glödlampor 

mot halogen- eller lågenergilampor går det att göra en betydande energi- och 

kostnadsbesparing. Vad gäller de övertoner som alstras av de enskilda lågenergilamporna är 

övertonshalten i strömdelen hög men strömmen i sig väldigt låg, i milliamperenivå. Därför är 

det svårt att se att dess inverkan ska vara av någon betydelse för elkvalitén idag.  

I fråga om automatiseringen av mediautrustningen går det att göra en energivinst så länge som 

utrustning ansluten i slaveuttagen förbrukar mer än grenkontaktens 2,2 W. När det gäller 

automatiseringen av en lampa med rörelsevakt så gav det i detta fall en energibesparing men 

om andra mätmetoder används eller är lyset alltid släcks manuellt när det inte behövs kan det 

ge andra utfall. 
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