Smarta och
enkla tips

Spara energi
– så använder du
belysningen smartare
Att ha koll på belysningen är ett både enkelt och effektivt sätt att
spara energi och, i många fall, förbättra arbetsmiljön. Här är några
tips på vägen.
Släck mer
• Gå på nattvandring. Ta reda på var belysningen är tänd
i onödan. Hur är det i konferensrummet, personalmatsalen och på toaletterna?

Maximera ljuset
• Se över armaturerna. Sitter de där de ska? Behövs alla?
Kan du minska allmänbelysningen och ersätta den med
punktbelysning på en del ställen?

• S
 kaffa närvarostyrd inomhusbelysning. Då vet du att
det alltid är släckt när ingen är i rummet. Det är särskilt
effektivt i lokaler där det är svårt att släcka manuellt.

• O
 m möjligt, placera arbetsplatserna nära fönstren. Då
kan dagsljuset helt eller delvis ersätta belysningen.

• D
 ela upp stora lokaler i mindre sektioner, så att all
belysning inte behöver vara tänd när man bara använder
en del av lokalen.
• S
 läck utomhusbelysningen dagtid. Styr den med
skymningsrelän.

• T
 a bort saker som skymmer belysning, fönster och andra
ljusinsläpp.
• S
 e över höjden på skärmarna i kontorslandskapet. Höga
skärmar kan blockera ljuset.
• S
 änk ner armaturerna där det är möjligt, exempelvis över
skrivborden.

• S
 e över armaturernas placering, så att det mesta av ljuset
faller på arbetsytorna och inte på avlastningsytor, gångar
och förvaringsutrymmen.

Underhåll och rengör
• Om du ser till att armaturer och lampor är hela och rena
behöver du inte överdimensionera belysningen.

• M
 åla väggar och tak i ljusa färger, så reflekterar de ljuset
bättre.

• U
 ndvik att placera armaturer där de lätt blir smutsiga eller
är svåra att hålla rena.

Byt belysning och armaturer
• Energieffektiva alternativ är ofta dyrare i inköp, men det
kompenseras mer än väl av lägre energikostnader.
• G
 enom att byta ut äldre armaturer för lysrör mot nya, mer
energieffektiva kan du spara upp till 20 procent av
energiförbrukningen.
• V
 ill du inte byta lysrörsarmaturer kan du spara energi
genom att koppla ur det mittersta lysröret. Det bidrar
bara med 20 procent av ljuset, men drar lika mycket
energi som de andra.
Skaffa rätt lampor
• Välj effektiva, blanka reflektorer som riktar ljuset dit där
det gör mest nytta.
• N
 är du köper skrivbordsarmaturer – välj de som har kompaktlysrör eller lysdioder.
• B
 yt alla kvicksilverlampor för utomhusarmaturer till
LVD-lampor (induktionslampor).
Styr ljuset
• Installera dimmerfunktion, så att belysningen kan anpassas
efter behoven. Har du konstant behov av mer dämpat ljus?
Skaffa en svagare lampa.
• L åter du dagsljusavkänning styra belysningen kan du spara
25 procent av energin.
• Byt belysningen i nödutgångsskyltarna till LED (lysdioder).

• S
 e över rörelse- eller närvarodetektorerna regelbundet, så
att de fungerar och är rätt inställda.
• Ta bort, eller koppla ifrån, alla onödiga ljuspunkter.

