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Abstrakt  

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare, Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Atleklassen består 

av fem stycken isbrytare, var av tre finns i Sverige (Frej, Atle och Ymer). Atle byggdes 

på det finska varvet Wärtsilä 1974 och var den första serien och fick ge namn åt den nya 

isbrytarklassen som byggdes 1970-talet. Genom modernisering och förebyggande 

underhåll är förutsättningarna goda för att Atleklassen ska kunna fortsätta att tjänstgöra 

som isbrytare i ytterligare 15-20 år. Arbetet handlade om att ta fram ett underlag för en 

framtida LED-konvertering med hänsyn till energibesparing, miljöpåverkan, underhåll, 

ljuskvalitet och belysningspunkter.  LED-konverteringen inriktar sig till de allmänna 

utrymmena med lysrör. Syftet var att på uppdrag av Magnus Byström, Chief Electrical 

Engineer, arbeta fram ett underlag till en eventuell framtida konvertering av befintliga 

ljuskällor till LED på isbrytaren Frej. De befintliga lysrören är av typ T8-lysrör och 

jämfördes med utbytbara T8-LED-lysrör. Resultatet av arbetet var att en framtida LED-

konvertering skulle göra stora besparingar både på miljön och energianvändandet. Det 

finns totalt 472st lysrör med effekten 18W och 503st med 36W. En framtida LED-

konvertering skulle bidra till en ekonomisk besparing på (511 099 SEK) under LED-

lysrörets livslängd. Den längre livslängden hos LED-lysrör kontra traditionella lysrör 

medför också att tidsåtgången för att byta ut trasiga rör minskar till 28 %.  
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Abstract  

The Swedish maritime administration has five icebreakers, Ale, Atle, Freyr, Odin and 

Ymir. The Atle-class consists of five icebreakers, the three are in Sweden (Frey, Atle and 

Ymir). Atle were built in the Finnish shipyard Wärtsilä in 1974. It was the first in the serie 

and it gave name for the new class of icebreaker built in the 1970´s. Through 

modernization and preventive maintenance the conditions are favorable for the Athletic 

class to continue to serve as icebreakers for another 15-20 years. The work was to produce 

a basis for a future LED conversion with respect to energy conservation, environmental 

impact, maintenance, lighting quality and lighting points. LED conversion targets to the 

public areas with fluorescent lighting. The aim was to on behalf of Magnus Byström, Chief 

Electrical Engineer, work out a basis for a possible future conversion of existing light 

sources to LED on the icebreaker Frej. The existing fluorescent tubes are of type T8 lamps 

and compared with interchangeable T8 LED tubes. The result of this work was to show if 

a future LED conversion would make significant savings on both the environment and 

energy use. There are a total of 472 fluorescent lamps with the power of 18W, and 503 

with the power of 36W. A future LED conversion would contribute to an economic saving 

of (511 099 SEK) under the LED lamp life. The longer lifespan of LED tubes versus 

traditional fluorescent tubes also means that the time required to replace broken pipes 

decreases to 28%. 
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Fo rord  

Ett stort tack vill jag rikta till Magnus Byström på Sjöfartsverkets isbrytare, han har gjort 

det möjligt för mig att genomföra arbetet genom god handledning och avgörande 

information. Även ett stort tack till 2:e fartygsingenjör Carl-Johan Carlsson på isbrytaren 

Frej som tagit sig tid att hjälpa mig med att besvara frågor om befintligt elsystem.  
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Definitioner och fo rkortningar 

LED (Light Emitting Diod) 

 

Totalt Ljusflöde (Mängden ljus som kommer ifrån ljuskällan eller armaturen) 

 

Total strömförbrukning (Strömförbrukningen för hela armaturen eller systemet) 

 

L70 (Ett lysrör med L70 50 000h, anger den tid då 70 % av det ursprungliga ljusflödet 
finns kvar). 

 

RoHS (Reduction of Hazardous Substances) 

 
Armatur Nr: 18,16,15,13,8,7 (36W Lysrör) 

Nr: 19,16,8,7 ett lysrör per armatur 

 

Armatur Nr: 19,14,12 (18W Lysrör) 
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1 INTRODUKTION 

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare, Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Atleklassen 

består av fem stycken isbrytare, var av tre återfinns i Sverige (Frej, Atle och Ymer). 

Dessa fartyg är renodlade isbrytare och används för isbrytarassistans.  

Atle byggdes på det finska varvet Wärtsilä 1974 och togs i bruk 11 januari 1975. Atle 

fick ge namn åt den nya isbrytarklassen som byggdes på 1970-talet. Atleklassen har 

gjort det möjligt att bedriva handelssjöfart till och från hamnarna runt om i Östersjön 

även på vintertid . (Sjöfartsverket, 2016-01-29) 

Genom modernisering och förebyggande underhåll är förutsättningarna goda för att 

Atleklassen ska kunna fortsätta att tjänstgöra som isbrytare i ytterligare 15-20 år. 

Under den senaste tiden har det på Isbrytaren Frej diskuterats om en framtida 

modernisering av den befintliga belysningen, hur vida det skulle vara ekonomiskt 

försvarbart att konvertera till LED.  Projektet skapades på begäran av Magnus Byström 

Chief Electrical Engineer för Atleklassen.   

Det finns många fördelar med LED-belysning, den mycket långa drifttiden och den 

höga effektiviteten som innebär en mycket låg energianvändning som i sin tur bidrar 

till ett minskat energibehov. Underhållet för en LED-belysning är betydligt mindre 

jämfört med den traditionella belysningen. Det är bland annat den långa livslängden 

som bidrar till ett minskat underhåll och att färre antal ljuskällor behöver tas om hand 

för återvinning.  

Light Emitting Diod, även kallad för LED är en lysdiod som uppfanns av ryssen Oleg 

Valdimirovitj Losey i mitten av 1920 talet. Första kommersiella lysdioden hade ett rött 

ljusspektrum och utvecklades 1962.  Men att skapa det blåa mer energirika ljuset, för 

att kunna åstadkomma vitt ljus krävdes det att fler forskare tittade på det här med LED. 

Den blåa lysdioden krävde 30 års forskning och utveckling för att bli så effektiv och 

lätt att tillverka att den kunde bli en kommersiell produkt för hemmabruk, något som 

belönades med Nobelpriset i fysik 2014 (OSRAM, 2016-03-02). 
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2 BAKGRUND 

Isbrytaren Frej är ett av fem fartyg som ingår i Atleklassen som Sjöfartsverket har. 

Frej är byggd av Wärtsilä AB i Finland 1975. Ombord på Frej är det traditionella 

ljuskällor som dominerar, glödtråd och lågenergilampor. Alla ljuskällor ombord får 

sin energi från fartygets El-nät, som i sin tur blir matat av 4st dieselgeneratorer. Vid 

nödsituationer finns det även en nöddieselgenerator som matar ut på nödtavlan där de 

högst prioriterade delarna på fartyget får sin energi ifrån. 

Dieselgeneratorer för strömproduktion är av typen Wärtsilä 624TS. Motorn är en 

turboladdad och mellankyld 4-takts dieselmotor med direkt insprutning av bränsle, 

vilken driver en 785kVA el-generator (Strömberg) som levererar 3x440V 50Hz till 

huvudskenan. Därifrån transformeras spänningen med hjälp av transformator ner till 

en 3x220V 50Hz skena, som i sin tur matar belysningen ombord. 

Meningen med projektarbetet är att undersöka om man kan få ner energiåtgången 

genom att konvertera om den befintliga belysningen till LED, och på så sätt kunna 

minska antal drifttimmar med dieselgeneratorerna som i sin tur bidrar till en bättre 

miljö och lägre energikostnader. 

Belastning på ordinarie belysningsnät dagtid varierar mellan 32 och 34 kW och 

nödbelysning varierar mellan 15 och 20 kW. 

Projektarbetet är ett uppdrag från Magnus Byström, Chief Electrical Engineer. Han 

vill att jag i samarbete med honom skall undersöka fördelar och nackdelar med att 

konvertera från befintlig belysning till LED ombord på isbrytaren Frej. Det skall även 

undersökas vilka utrymmen ombord som är lämpliga att konvertera eller inte 

konvertera till LED. Jag ska också undersöka energibesparingar som kan förväntas av 

en LED-konvertering. 

 

2.1 Belysningspunkter och Avgra nsningar  

För att avgränsa projektets storlek skall endast allmänbelysning med lysrör undersökas 

ifall en framtida LED-konvertering kommer att vara lönsam. Belysning som skall 

bytas ut i första steget i LED-konverteringen kommer att vara alla lysrören i 

armaturerna. Är armaturerna i så dåligt skick att det inte skulle vara ekonomiskt 

hållbart att montera LED-lysrör i dessa kommer man byta dessa successivt, 

allteftersom man konverterar.   
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2.2 Tekniska specifikationer pa  maskineriet i Atle-Klass 

 

Total effekt  25 000 hp 

Huvudmaskiner  5x12 cylindrar Wärtsilä S.E.M.T. Pielstick PC 2.2 styck 

5,000 hp 

Total effekt för huvud 

propellrar  

16 240 kW/22 000 hp 

Främre propellrar  2 x Stromberg GTOUL 180/856 styck 3210 kW 

Bakre propellrar  2 x Stromberg GTOUL 180/856 styck 4910 kW 

Hjälpmaskiner 4 x Wärtsilä 624 TS styck 900 hp 

Propellermotor generatorer 5 x Stromberg GTOUL 135/455 D1 

Nödgenerator 1 x Wärtsilä 424 TS 480 hp 

Försörjningssystem  690/400/230V - 50H 

Figur 1. Tabell- Tekniska specifikationer- Atle-klass. 
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3 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE 

På uppdrag av Magnus Byström Chief Electrical Engineer, arbeta fram ett underlag 

till en eventuell framtida konvertering av befintliga ljuskällor till LED på isbrytaren 

Frej. Underlaget skall ge en tydlig bild på skillnader i energiförbrukning och 

miljöpåverkan jämfört med de befintliga ljuskällorna. 

Arbetet kommer utgå ifrån en konvertering på isbrytaren Frej, som är en av fem båtar 

i Atleklassen. Förhoppningarna är att detta arbete även kan lägga en grund för en 

eventuell konvertering inom hela Atleklassen. 

 

Studien syftar till att besvara följande frågor: 

 Identifiera var LED-konvertering är lämplig? 

 

 Hur påverkas underhållet i tid och kostnad? 

 

 Vilken minskad miljöpåverkan kan vi förvänta oss vid en konvertering? 

 

 Hur mycket minskar energiförbrukningen? 

 

 Hur påverkas ljuskvaliteten?  
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4 TEORI BELYSNING & TIDIGARE STUDIER 

4.1 Teori belysning 

Brinntiden för LED är ca 50,000 till 60,000 timmar beroende på fabrikat. Om man då 

jämför med det traditionella (fluorescerande) lysröret som har en brinntid på 10,000 

till 15,000 timmar och det minskar ännu mera vid på- och avslagningar. LED lysrör 

håller i genomsnitt då 5ggr längre jämfört med det traditionella lysröret. 

LED-belysningens livslängd är oberoende av antalet på- och avslagningar. Därför kan 

det vara lämpligt att börja LED-konvertera i utrymmen som tänds och släcks flera 

gånger om dagen. Armaturer som är svåra att komma åt t.ex. högt i tak eller trånga 

utrymmen är också lämpligt att börja byta, då LED i genomsnitt håller 5 ggr längre 

(OSRAM, 2016-02-13). 

 

4.2 Ljuskvalitet 

Ljuskvaliteten innefattar många faktorer men för 

upplevelsen av LED är de viktigaste: Färgåtergivning 

(Ra-index), färgtemperatur (Kelvin) och ljusmängd 

(lumen). För att få en så bra arbetsmiljö som möjligt i 

utrymmena man vistas i dagligen är det viktigt att 

belysningen ger ett behagligt ljus.  

 LED-belysning delas in i tre grupper: varm vit, kall vit 

och dagsljus. Färgtemperaturer mäts på en skala där 

värdena anges i Kelvin. Skalan sträcker sig ifrån 1000 

Kelvin (K) till 10 000K. Ett lägre Kelvin innebär en 

varme temperatur på ljuset (LED&LED, 2016-03-15). 

  

Ljus Skala  Kelvin (K) 

Varm Vit 3000-4500 

Neutral Vit (Kall vit) 4500-5500 

Dagsljus Vit (Kall vit) 5500-6000 

Vit >6000 

Figur 2. Tabell-Färgtemperatur.  

 

 

 

Figur 3. Bild- Ljusskala 
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Färgåtergivning för LED anges i ett (Ra-index). Detta anger hur bra en ljuskälla återger 

färger på en skala från 0-100%. Ett lysrör där 840 anges, står första siffran för 

färgåtergivning och det andra talet för temperatur (840, 80 % - 4000K). Varmvita har 

ett Ra-värde mellan 80-93 och kallvita har något sämre färgåtergivning, ligger mellan 

70-85 och kan därmed mäta sig med dem flesta traditionella ljuskällorna.  

Färgåtervinningen för LED-belysning upplevs ofta som betydligt bättre än vad Ra-

värdet anger. För att bestämma rätt belysning på rätt plats, bör utrymmet provbelastas 

för att rätt färgåtervinning ska uppfyllas.  

 Ra= 100 % (Perfekt färgåtergivning) 

 Ra > 90 % (Utmärkt färgåtergivning) 

 Ra > 80 % (Bra färgåtergivning) 

 Ra < 80 % (Dålig färgåtergivning) 

Ljusflödet anges i lumen (lm) som är ett mått på hur mycket ljus en LED belysning 

lämnar ifrån sig i alla riktningar. Ljusutbyte är ett mått på hur energieffektiv en 

ljuskälla är och anges i lm/W (Elektro Elco AB, 2016-02-20). 

 

 

Figur 4. Bild- Exempel bild, Lumen per Watt (lm/W). 

 

Lumen Ljusstyrka  Användnings område  Motsvarande 

(Watt) 

100 Svagt ljus Trivselbelysning 15W 

200 Medel Läslampa/Mysbelysning 25W 

400 Kraftigt Allmän belysning 40W 

700 Riktigt kraftigt  60W 

900 Riktigt kraftigt  75W 

1300 Riktigt kraftigt  100W 

Figur 5. Tabell- jämförelsetabell. 
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4.3 Miljo  och ha lsa 

Det finns en internationell konvention för miljö och hälsa som heter Minamata. Det är 

ett globalt avtal för att skydda människors hälsa och miljön från de negativa effekterna 

av kvicksilver. Många av de traditionella lysrören innehåller kvicksilver som är ett 

starkt gift såväl för människor och djur som för miljön. Genom att börja ersätta dessa 

gammalmodiga lysrör med LED så kommer man att göra en stor miljövinst.  

 

Minamata konventionen 

De viktigaste punkterna i Minamata konventionen om kvicksilver är förbud mot nya 

gruvor för kvicksilver, utfasning av befintliga gruvor, kontrollåtgärder för 

luftföroreningar, och den internationella regleringen av den informella sektorn för 

hantverksmässig och småskalig guldbrytning. 

Kvicksilver är ett oförstörbart grundämne, den enda metall som är flytande vid 

rumstemperatur. Det är mycket giftigt för människor, djur och ekosystem, men det 

finns i olika former över hela världen, i luft, vatten, sediment, jord och även inne i 

levande organismer. 

I närvaro av bakterier, kan kvicksilver förvandlas till metylkvicksilver, dess giftigaste 

form. Den största risken för exponering för människor är mat. Metylkvicksilver 

ackumuleras i näringskedjan, och framför allt i fisk. Även relativt låga doser kan 

allvarligt påverka nervsystemet och kan också skada de kardiovaskulära, immun och 

reproduktiva systemen.  

Metylkvicksilver passerar lätt genom både moderkakan och blod-hjärnbarriären, så 

exponeringen av kvinnor i fertil ålder och barn tas på största allvar. Eftersom 

kvicksilver inte stoppas av internationella gränser, strävar också EU efter att ta itu 

med de globala utmaningarna angående kvicksilver. Betydande framsteg har gjorts i 

detta avseende.  

I UNEP, FN:s miljöprogram, har den internationella processen 2013 resulterat i den 

internationella Minamata konventionen, uppkallad efter den japanska staden där de 

högsta kvicksilverföroreningarna har uppmätts och som hände under femtiotalet 

(UNEP, United Nations Environment Program, 2016-03-20). 
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4.4 Tidigare studier inom a mnet LED-konvertering 

Enligt tidigare studier som gjorts på M/S Cinderella inom ämnet LED-Konvertering 

har slutsatsen varit att det kommer att löna sig i längden att byta ut befintlig belysnings 

anläggning mot LED. Men eftersom LED-belysning inom sjöfart är en relativt nytt 

inom belysningssammanhang är det svårt att veta ifall det är ekonomiskt försvarbart 

att LED-konvertera.  

 

4.4.1 Kort sammanfattning av resultat pa  Cinderella 
Då LED-belysning är relativt nytt inom belysningssammanhang håller produkterna ett 

högt pris på marknaden. För att en investering av LED-belysning i dagsläget skall vara 

ekonomiskt försvarbart, krävs en väsentlig skillnad i effektåtgång och livslängd. I de 

uträkningar som gjorts tar det i de bästa fall 3 år, innan investeringen är återbetald och 

börjar löna sig. Man bör dock ha i åtanke att utvecklingen går väldigt snabbt framåt 

och att priset på LED-lysrör inom några år kan ha sjunkit (Se BILAGA 2). 

 

 

4.5 I vilka utrymmen a r det la mpligt att konvertera till LED 

LED är lämplig i de flesta utrymmen där det idag finns lysrör. Dock inte där 

temperaturen överstiger rekommenderad arbetstemperatur som anges av tillverkaren, 

cirka max 50 grader beroende på tillverkare. Livslängden blir mindre med en 

temperatur som är högre än vad tillverkaren rekommenderar. LED-belysning fungerar 

sämre i varma förhållanden, då all värme som bildas stannar kvar i armaturen. LED-

belysning fungerar bättre i kallare förhållanden då kylegenskaperna av armaturen blir 

bättre.  Utrymmen lämpliga för konvertering med hänsyn till arbetstemperatur är alla 

utrymmen i bygget: Korridorer, mässen, byssan, hytter osv.  
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4.6 Kvalitet och livsla ngd pa  LED  

Den stora skillnaden mellan dom traditionella lysrören och glödlampor är livslängden. 

Det finns idag metoder för att fastställa livslängden för LED genom märkningen 

(L50,L70,L80 och L90).  Ett lysrör med L70 50 000h, anger den tid då 70 % av det 

ursprungliga ljusflödet finns kvar.  

I en traditionell belysnings installation måste ett lysrör bytas 2-3gånger innan 50 000 

timmars drifttid har passerat.  Ljusflödet för LED-belysning kommer att minska med 

30 % under drifttiden. LED-belysning kommer inte att sluta fungera direkt efter den 

avsatta tiden, men kommer att lysa svagare och svagare tills den inte fyller sin uppgift.  

Livslängden styrs mycket av temperaturen i armaturen. En lägre temperatur ger en 

längre livslängd. Viktiga faktorer som påverkar livslängden är armaturens prestanda 

och vilken omgivning den sitter i och hur den används.   

LED-belysningens livslängd förkortas avsevärt om man inte lyckas hantera värmen 

som bildas i armaturen. Det ljus man upplever ifrån LED innehåller ingen värme i 

ljusriktningen som dom traditionella ljuskällorna gör. Eftersom inte värmen följer med 

ljuset ut, så stannar det kvar i ljuskällan och måste kylas bort för att uppnå sin bestämda 

livslängd (ecolux, 2016-02-20). 

 

4.6.1 Vad finns det fo r speciella krav pa  belysningen i de olika 
utrymmena   

I utrymmen där besättningen vistas under icke 

arbetsrelaterade sammanhang är det lämpligt 

att använda sig av ett varmvitt ljus. Man kan 

beskriva det som ett lite gulare ljus från lysröret. 

Detta passar ofta hemmiljö och i miljöer där man 

vill ha lite varmare belysning.  

Utrymmena som används för arbete skall ett 

kallvitt ljus väljas, då det återspeglar ett normalt 

dagsljus (Energimyndigheten, 2016-06-19). 

 

 

Figur 8. Tabell- Ljusguide 

 

Uppgift Kelvin (K) Lumen (lm) 

Läsljus 2700-4000 430-1000 

Middagsljus 2500-3000 430-800 

Arbetsljus 2500-4000 430-1000 

Badrumsljus 2500-3000 430-800 

Matlagningsljus 2700-4000 750-1000 
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5 METOD 

5.1 Studier utav ritningar och elscheman 

En total inventering har gjorts med hjälp av studier av ritningar och elscheman. Genom 

att gå igenom ritning för ritning och avläsa symboler för de olika 

belysningsalternativen har en summa för de aktuella belysningstyperna tagits fram. 

Inventeringen baserades på studier av ritningar och elscheman för isbrytaren Frej. 

Aktuella scheman för belysningen fick avläsas däck för däck. Inga större förändringar 

har skett med hänsyn till nyuppsatta belysningsarmaturer i båten och ritningarna kan 

därför anses fullt tillräckliga för att kunna göra en fullständig inventering.   

 

5.2 Intervjuer med bero rd personal  

För att få en mer fördjupad inblick på hur systemen för elproduktionen är byggd på 

båten har intervjuer utförts med andremaskinisten Carl-Johan Carlsson som bidragit 

med nödvändig fakta och information för att få en bild på hur det ser ut idag. Carl-

Johan har arbetet på Frej i 5år som andremaskinist och har bra insyn i hur 

elproduktionen fungerar och har därför varit en viktig källa i insamlandet av fakta. 

Genom mailkontakt har intervjuer utförts med Chief Electrical Engineer-Magnus 

Byström.  

 

5.3 Dimensionering av ny belysning 

För att kunna dimensionera den nya belysningen gjordes en fullständig inventering av 

befintlig belysning. För att ersätta ett traditionellt lysrör mot LED får man först titta 

på vad det finns för krav på belysningen i det aktuella utrymmet. Genom att jämföra 

det nuvarande lysröret med ett modernare LED-lysrör kan man få fram rätt lysrör. I 

studien har jämförelsetabeller används för att hitta rätt lysrör. Jämförelsetabeller kan 

man hitta hos aktuellt fabrikat eller hos leverantör av lysröret.  
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6 RESULTAT 

6.1 Belysningspunkter fo r LED-konvertering  

Mer information om belysningens placeringar i de olika utrymmena finns i respektive 

elscheman för de olika däcken. 

Figur 6. Tabell- Belysningspunkter- maskin. 

Figur 7. Tabell- Belysningspunkter- inredningen. 

Belysningsarmaturer i maskinavdelningen 

Däck: Armatur: 2x36W Armatur: 2x18W Armatur: 1x36W Totalt antal lysrör 

(Enskilt Däck) 

Tankdäck 70st 23st - 186st 

2. Däck 43st 39st - 164st 

3. Däck 44st 45st - 178st 

214st 18W 314st 36W 

Belysningsarmaturer i inredningen 

Däck: Armatur: 2x36W Armatur: 

2x18W 

Armatur: 

1x36W 

Totalt antal lysrör 

(Enskilt Däck) 

Övredäck 1st 43st 13st 101st 

Övredäck, Ute 7st 17st 10st 58st 

1 Bryggdäck 23st 12st 9st 79st 

2 Bryggdäck 2st 24st 2st 54st 

3 Bryggdäck - 6st 19 31st 

4 Bryggdäck - 1st 19st 21st 

5 Bryggdäck  - 11st 8st 30st 

Navigationsdäck - 15st 2st 32st 

Däck Belysning - - 39st 39st 

1 Bryggdäck, 

Ute 

- 2st 2st - 

258st 18W 189st 36W 
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6.2 Underhåll 

6.2.1 A ndrade underha llsrutiner vid LED-konvertering 

Underhållsrutinerna av befintlig belysning är ett avhjälpande underhåll. Defekta 

lysrör/lampor byts ut när dom går sönder. Varje vecka går en besättningsman ifrån 

maskinpersonalen en ”lamprunda” för att kontrollera och undersöka ifall det är någon 

lampa som är defekt och behöver bytas ut. Det byts ut ca 15 till 20 lysrör/lampor ut 

varje vecka.  

Vid en LED-konvertering kommer underhållet att påverkas positivt då livslängden är 

betydligt längre jämfört med den traditionella ljuskällan och intervallet på hur ofta 

man måste byta ökas. LED lysröret kommer att monteras på samma sätt som tidigare 

och kommer inte medföra några större förändringar. Den längre livslängden hos LED-

lysrör kontra traditionella lysrör medför också att tidsåtgången för att byta ut trasiga 

rör minskar till nära en fjärdedel (Se BILAGA 5). 

Figur 9. Tabell- Förändratunderhåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsåtgång för att byta ut lysrör 

Lysrör Brinntid Livslängd Förändratunderhåll  

LED 50 000 h 5,7 år 
𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 

1,6

5,7
= 28 % 

ca 1,6 år med hänsyn till antal på/av släckningar. 
Traditionella 

lysrör 

15 000 h 1,7 år 
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6.3 Miljöpåverkan 

6.3.1 Hur ser befintlig hantering av fo rbrukade lysro r ut 

Avfallshanteringen för dem traditionella lågenergilamporna och lysrören skall 

behandlas som farligt avfall, på grund av det kvicksilver som dom innehåller. 

Avfallshanteringen idag är att samtliga lysrör, glödlampor och dyl. förvaras ombord i 

separata/täta kärl i avvaktan på omhändertagande, som senare lämnas till ett 

miljöcertifierat återvinningsföretag. 

 

6.3.2 Pa  vilket sa tt hanteras fo rbrukade LED 

LED-belysning är i regel märkta med, RoHS (Reduction of Hazardous Substances) 

vilket betyder att dom inte innehåller förbjudna flamskyddsmedel eller andra 

miljöfarliga tungmetaller så som Kvicksilver. Avfallshanteringen för LED skall 

behandlas på samma sätt som vanlig elektronik (det innehåller inte något kvicksilver 

eller substitut som direkt kan skada miljön). Det är viktigt att avfallshanteringen 

hanteras på rätt sätt, då ca 90-100% av materialet i LED-belysning återanvänds och 

kan användas till nya produkter (ledspecialist, 2016-0210). 

 

6.3.3 Vilka miljo vinster kan man go ra om man byter till LED-
belysning 

Energin som armaturer förbrukar under drift är belysningens största miljöpåverkan. 

För att sänka energiåtgången och minska miljöpåverkan gäller det att åstadkomma en 

så hög energieffektivitet som möjligt. LED-belysning är väldigt energieffektivt 

jämfört med traditionell belysning i förhållande till den elektricitet som förbrukas. 

Genom att sänka energiförbrukningen kommer de positiva effekterna på miljön därför 

att bli stora.  

En LED lampa (ej lysrör) som har en brinntid på 10 000 timmar kan spara 500 kWh 

under sin livslängd som motsvarar 200 kilo i minskade koldioxidutsläpp, vilket 

motsvarar en bilresa mellan Stockholm och Berlin. Enligt energimyndigheten så 

används 3,6 miljarder glödlampor i Europa varje dag. Om hälften av dessa konverteras 

till LED-belysning skulle man kunna sänka utsläppen med 23 miljoner ton koldioxid, 

som motsvarar utsläppen av 27 stycken kolkraftverk (Energimyndigheten, 2016-03-26). 

Energimyndigheten: För att översätta sparad energi (kWh) till utsläpp av koldioxid 

har vi utgått från hur mycket koldioxid som genereras av elkraftproduktionen i EU:s 

25 medlemsländer. (0,424 kilo koldioxid per kWh) 
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6.4 Energibesparingen 

I allmänbelysningens lysrörsarmaturer sitter det 18Watt och 36Watts lysrör med T8 

kolv och G13 sockel. Till stora delar är belysningen tänd dygnet runt, men för att spara 

på energin så försöker besättningen släcka i utrymmena som inte används. Utrymmen 

som måste vara tända av säkerhetsskäl lyser dygnet runt. Vid den tänkta modifieringen 

på armaturerna vid en eventuell LED-konvertering blir det att glimtändare och lysrör 

byts ut.   

Den beräknade skillnaden i effekt mellan det nuvarande ”traditionella” lysröret och 

det tänkta LED lysröret kommer beräknas på 24 timmars brinntid under ett års tid.  

 

 Livslängd   

Nuvarande lysrör Aura Light  LED-Aura EasyT8 Long Life 

24 timmar ∗ 365 dygn = 8760 timmar/år 

15 000

8760
 = 1,712 år 

24 timmar ∗ 365 dygn = 8760 timmar/år 

50 000

8760
 = 5,7 år 

 

Den beräknade livslängden med 24h brinntid 

under ett års tid: 1,712 år 

Den beräknade livslängden med 24h brinntid 

under ett års tid: 5,7 år 

Figur 10. Tabell- Livslängden på nuvarande och aktuellt LED-lysrör. 

Figur 11. Tabell- Energibesparingen vid byta av 18 till 9 Watt. 

 

 

 

 

 

 

Energibesparing vid konvertering från traditionell 18 Watt till 9 Watt LED  

Nuvarande lysrör: Aura Light 18W Konvertering till: Aura EasyT8 Long Life 9W 

24 timmar ∗ 365 dygn = 8760 timmar/år 

 

8760 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 1 𝑠𝑡 𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 ∗ 18 𝑊𝑎𝑡𝑡
=  157,68kWh/år 

24 timmar ∗ 365 dygn = 8760 timmar/år 

 

8760 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 1 𝑠𝑡 𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 ∗ 9 𝑊𝑎𝑡𝑡
=  78,84kWh/år 

Total skillnad 1st lysrör: 157,68kWh/år – 78,84kWh/år = 78,84kWh/år (ett lysrör)  
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Figur 12. Tabell- Energibesparingen vid byta av 36 till 15 Watt. 

Figur 13. Tabell- Energibesparingen- Inredning. 

 

Figur 14. Tabell- Energibesparingen- Maskinavdelning. 

 

 

Energibesparing vid konvertering från traditionell 36 Watt till 15 Watt LED 

Nuvarande lysrör: Aura Light 36W   Konvertering till: Aura EasyT8 Long Life 15W 

24 timmar ∗ 365 dygn = 8760 timmar/år 

 

8760 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 1 𝑠𝑡 𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 ∗ 36 𝑊𝑎𝑡𝑡
=  315,36kWh/år 

 

24 timmar ∗ 365 dygn = 8760 timmar/år 

 

8760 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 1 𝑠𝑡 𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 ∗ 15 𝑊𝑎𝑡𝑡
=  131,4kWh/år 

 

Total skillnad 1st lysrör: 315,36kWh/år – 131,4kWh/år = 183,95kWh/år (ett lysrör)  

Energibesparing inredningen 

Lysrör Lysrör i inredning Effektminskning kWh/år Total effektminskning kWh/år 

36W/15W 189st  189𝑠𝑡 𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 ∗ 183,95
=  34709,85kWh/år 

 

34709,85+20340,72=  

55 050,57 kWh/år 

18W/9W 258st 258𝑠𝑡 𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 ∗ 78,84
=  20340,72kWh/år 

 

Energibesparing Maskinavdelningen 

Lysrör Lysrör i Maskin Effektminskning kWh/år Total effektminskning kWh/år 

36W/15W 314st  314𝑠𝑡 𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 ∗ 183,95
=  57760,3kWh/år 

 

57760,3+16871,76=  

74 632,06 kWh/år 

18W/9W 214st 214𝑠𝑡 𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 ∗ 78,84
=  16871,76kWh/år 
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6.5 Besparing vid en LED-konvertering 

För att få ut den besparing som görs per år vid en LED-konvertering multiplicerar man 

effektminskningen med kostnaden för producerad kWh. Vid beräkningar som denna 

är kostnaden för producerad kWh satt till 1 SEK/kWh enligt Chief Electrical Engineer 

Magnus Byström. 

 

Besparing vid en LED-konvertering 

Plats Effektminskning Beräkning Besparing 

Maskinavdelning 74 632,06 kWh/år 74 632,06 * 1 74 632,06 SEK/år 

Bygget 55 050,57 kWh/år 55 050,57 * 1  55 050,57 SEK/år 

Total energibesparing = 129 682,63 SEK/år 

Figur 15. Tabell- Besparing vid LED-konvertering. 

Figur 16. Tabell- Uppskattade inköpspriser. 

 

Förbrukade traditionella lysrör under LED-lysrörets livslängd 

Antal förbrukade lysrör under LED-

lysrörets livslängd  

Insparade pengar på förbrukade lysrör  

5,7

1,7
= 3,353 𝑔𝑔𝑟 

 

Alla traditionella lysrör måste bytas 

3,353 gånger under LED-lysrörets 

livslängd. 

 

 3,353 𝑔𝑔𝑟 ∗ 50 𝑆𝐸𝐾 = 167,65 𝑆𝐸𝐾 
167,65 𝑆𝐸𝐾 ∗ 975 𝑠𝑡 = 163 458,75 𝑆𝐸𝐾 

För att byta alla lysrör 3,353 gånger under en 

period på 5,7 år, skulle det kosta ca 

163 458,75 SEK 

 

Figur 17. Tabell- Förbrukade traditionella lysrör. 

 

 

Uppskattade priser med hänsyn till marknadspriser och eventuelle rabatter 

Aura Light 

36W 

Aura EasyT8 Long 

Life 15W 

Aura Light 18W Aura EasyT8 Long Life 9W 

50 SEK 400 SEK 50 SEK 350 SEK 
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6.5.1 Investeringstabell 

 

Ekonomisk 

besparing 

 

 

Total energibesparing = 129 682,63 SEK/år 

Total energibesparing under livslängden= 129 682,63 * 5,7= 739 190,991 

SEK 

Uppskattat 

inköps pris av 

LED-lysrör 

LED-lysrör 15W= 450 SEK/st * 503 st = 226 350 SEK 

LED-lysrör 9W= 350 SEK/st * 472 st = 165 200 SEK 

226 350+165 200= 391 550 SEK 

Pay-Off  Pay-Off tid i år = 391 550 SEK/ 129 682 SEK/år= 3 år 

 

Genom att subtrahera besparingen som görs under 5,7 år med inköpspriset för LED, och sedan 

addera med summan det skulle kosta att byta befintliga lysrör under LED-lysrörens livslängd 

får man fram den uppskattade ekonomiska besparingen som kommer att göras under LED-

lysrörens livslängd.  

739 190,991 SEK – 391 550 SEK + 163 458,75 SEK = 511 099,741 SEK  

 

Figur 18.  Tabell- Investeringstabell.  
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7 RESULTATDISKUSSION 

Denna studie undersöker möjligheten att minska energiåtgången genom att konvertera 

befintliga belysning till LED. Detta ger minskat antal drifttimmar för 

dieselgeneratorerna. Målsättningen är en minskad miljöbelastning och lägre drifts och 

underhållskostnader. 

 

Frågeställningarna omfattade: 

1. Inventering av samtliga belysningspunkter samt identifiera var LED-

konvertering är lämplig. 

2. Hur påverkas underhållet i tid och kostnad? 

3. Hur påverkas hanteringen av förbrukade lysrör?  

4. Hur mycket minskar energiförbrukningen? 

5. Hur påverkas ljuskvaliteten? 

Sammanfattning av resultatet 

 Svar fråga 1 

LED är lämplig i de flesta utrymmen där det idag finns lysrör. Dock inte där 

temperaturen överstiger rekommenderad arbetstemperatur som anges av 

tillverkaren, cirka max 50 grader beroende på tillverkare. Utrymmen lämpliga 

för konvertering med hänsyn till arbetstemperatur är alla utrymmen där 

temperaturen inte överstiger (50 grader).  

 

 Svar fråga 2 

Vid en LED-konvertering kommer underhållet att påverkas positivt då 

livslängden är betydligt längre jämfört med den traditionella ljuskällan och 

intervallet på hur ofta man måste byta ökas. Den längre livslängden hos LED-

lysrör kontra traditionella lysrör medför också att tidsåtgången för att byta ut 

trasiga rör minskar till nära en fjärdedel (1,6/5,7=28%). 

 

 Svar fråga 3 

Avfallshanteringen för dem traditionella lågenergilamporna och lysrören 

skall behandlas som farligt avfall, på grund av det kvicksilver som dom 

innehåller. LED-belysning är i regel märkta med, RoHS (Reduction of 

Hazardous Substances) vilket betyder att dom inte innehåller förbjudna 

flamskyddsmedel eller andra miljöfarliga tungmetaller så som Kvicksilver. 

Avfallshanteringen för LED är skall behandlas på samma sätt som vanlig 

elektronik. För att sänka energiåtgången och minska miljöpåverkan gäller det 

att åstadkomma en så hög energieffektivitet som möjligt. LED-belysning är 

väldigt energieffektivt jämfört med traditionell belysning i förhållande till 

den elektricitet som förbrukas. Genom att sänka energiförbrukningen 

kommer de positiva effekterna på miljön därför att bli stora.  
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 Svar fråga 4 

 

Investeringstabell 

Energibesparing  739 190,991 SEK under en 5,7 år period  

Inköpspris  391 550 SEK 

Pay-Off tid  3 år 

Besparingen som kommer att göras under LED-lysrörens livslängd.  

511 099,741 SEK  

 

 

 

 Svar fråga 5  

Ljuskvaliteten kommer inte att påverkas negativt vid en eventuell 

konvertering. LED-belysningen som säljs i butik idag har en ljuskvalitet som 

motsvarar den traditionella belysningen. 
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Begränsningar och osäkra resultat 

 Belysningspunkter som skall LED-konverteras bör bestämmas av 

egenskaperna hos den tänkta belysning och hur omgivningen där belysningen 

skall sitta. Det är viktigt att man följer anvisningarna för de LED-lysrör man 

valt, då man annars riskerar att få en kortare livslängd. Anvisningar skall 

alltid finnas på produktbladet om lysröret. 

  

 LED-lysrör påverkas negativt av varm omgivningstemperatur, då kylning av 

dioderna är viktigt. Max omgivningstemperatur för lysröret man valt står på 

produktbladet och skall helst följas, annars riskerar man att brinntiden 

minskar. För att säker ställa kylning av dioderna kan man montera en ny 

armatur som kyller lysröret. I miljöer där temperaturen är lägre trivs LED 

istället mycket bättre, då kylning av dioderna säkerställs. 

 

 För att kunna få en mer rättvis beräkning på hur mycket det skulle kosta att 

investera i en LED-konvertering skulle man behöva skicka efter offerter ifrån 

olika leverantörer. I mina beräkningar har jag uppskattat ett värde på lysrören 

utifrån olika prissättningar ifrån olika fabrikat. Vid mina beräkningar har jag 

även använt mig av en faktor på (15 000 h) för brinntiden för ett traditionellt 

lysrör. Detta kan variera ifrån olika fabrikat och prisklasser på dess lysrör.  

 

 Den ekonomiska besparingen som beräknats i arbetet bygger på en 

bedömning av ett genomsnittligt pris på 1 SEK per producerad kWh. Om en 

mer exakt beräkning ska kunna utföras behöver man ta hänsyn till hur lång 

tid man är kopplade till kraftförsörjning från land när man ligger vid kaj. 

 

Studierna har lett fram till att en eventuell framtida LED-konvertering kommer att 

minska energiåtgången betydligt mer än vad jag hade kunnat tänka mig. Genom att 

byta befintliga lysrör mot LED-belysning kommer energiåtgången att halveras.  

Men det absolut bästa med LED-belysning är att det har så många positiva egenskaper 

på vår miljö. Man behöver ingen hantering av farliga ämnen och energiåtgången blir 

mindre. På Frej skulle detta innebära att bränsleförbrukningen minskar och utsläppen 

blir mindre. Underhållet av belysningen kommer att bli mindre pga. av bättre 

livslängd. De positiva resultat som arbetet visar är säkra.  
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8.1.2 Figurfo rteckning 

 

Figur 1. Tabell- Tekniska specifikationer- Atle-klass. 

Figur 2. Tabell-Färgtemperatur.  

Figur 3. Bild- Ljusskala. 

Figur 4. Bild- Lumen per Watt (lm/W). 

Figur 5. Tabell- jämförelsetabell. 

Figur 6. Tabell- Belysningspunkter- maskin. 

Figur 7. Tabell- Belysningspunkter- inredningen. 

Figur 8. Tabell- Ljusguide. 

Figur 9. Tabell- Förändratunderhåll. 

Figur 10. Tabell- Livslängden på nuvarande och aktuellt LED-lysrör. 

Figur 11. Tabell- Energibesparingen vid byta av 18 till 9 Watt. 

Figur 12. Tabell- Energibesparingen vid byta av 36 till 15 Watt. 

Figur 13. Tabell- Energibesparingen- Inredning. 

Figur 14. Tabell- Energibesparingen- Maskinavdelning. 

Figur 15. Tabell- Besparing vid LED-konvertering. 

Figur 16. Tabell- Uppskattade inköpspriser. 

Figur 17. Tabell- Förbrukade traditionella lysrör. 

Figur 18.  Tabell- Investeringstabell. 
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9.2 BILAGA 2-Uppdrag slutfört enligt projektdirektiv 
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9.3 BILAGA 3- LED Projekt ombord på m/s Cinderella 

Slutsats 

Syftet med projektet är att ge både el inspektören och den tekniska inspektören för 

M/S Cinderella ett underlag, där man tydligt får en överblick av skillnader i 

elförbrukning samt underhållskostnader före respektive efter en konvertering till LED-

belysning i de allmänna utrymmena ombord. Projektet skall innehålla en objektiv 

utvärdering på LED kontra befintlig belysning ombord på M/S Viking Cinderella. 

Detta med hänsyn till energibesparing, miljöpåverkan samt ur en ekonomisk synpunkt. 

Förhoppningen är även att detta underlag skall kunna användas av alla Viking Lines 

fartyg.  

 

Då projektet inriktade sig på de allmänna utrymmena ombord, valdes belysningen i 

hyttkorridorerna som underlag till kommande konvertering. Turordningen vid en 

konvertering bör bestämmas av egenskaperna hos tänkt belysning och omgivning där 

belysning skall sitta. Då LED-belysningens livslängd är oberoende av antal på- och 

avslagningar är den lämplig i miljöer där belysningen tänds och släcks ofta. Förslaget 

är därför att börja konvertering till LED-belysning i olika förråd och andra 

förvaringsutrymmen.  

 

Även utrymmen där lysrörsutbyte är komplicerat pga. trångt utrymme eller högt till 

armatur etc., är det lämpligt att använda LED-lysrör då livslängden hos dessa, enligt 

produktdatabladen har 25 000 – 65 000 timmar längre brinntid än de traditionella 

lysrören.  

 

Max omgivningstemperatur för LED-lysrör skall alltid finnas tillgängligt på 

produktdatabladet och är viktigt att det inte överstigs, då man annars riskerar att få en 

kortare livslängd på lysröret. För traditionella T8 lysrör minskas ljusflödet med upp 

till 50 % i minusgradiga omgivningstemperaturer13. LED-lysrör påverkas istället 

positivt av kall omgivningstemperatur, då kylning av dioderna är viktigt. Således är 

LED-belysning inte lika relevant i utrymmen där temperaturerna kan bli upp emot 50 

ᵒC eller mer, som t.ex. i maskinrum. Kylrum är däremot ett utmärkt utrymme för 

installation av LED-belysning  

Vid undersökningen om ljusutbytet från LED-belysning kommer vara likvärdig den 

befintliga belysningen, har det varit svårt att fastställa ett klart svar. Enligt databladen 

för LED-lysrören är det på alla punkter likvärdigt ett befintligt lysrör, förutom på en 

punkt. Det totala ljusflödet hos ett LED-lysrör är mindre än det totala ljusflödet hos ett 

befintligt lysrör. Eftersom ljusflödet hos ett traditionellt lysrör har en belysningsvinkel 

på 360ᵒ kommer inte den tänkta belysningsytan få det totala ljusflödet, därför används 

reflektorer.  

Men vid drift av ett LED-lysrör som har en belysningsvinkel på 120ᵒ, kommer 

ljusflödet att koncentreras till den tänkta belysningsytan och således slipper man 

använda reflektorer. För att försäkra sig om att ljusutbytet vid LED-belysning är 

tillräckligt, rekommenderas att börja med installation av LED-belysning endast i en 

korridor och utifrån det visuellt avgöra resultatet 
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Då LED-belysning är relativt nytt inom belysningssammanhang håller produkterna ett 

högt pris på marknaden. För att en investering av LED-belysning i dagsläget skall vara 

ekonomiskt försvarbart, krävs en väsentlig skillnad i effektåtgång och livslängd. I de 

uträkningar som gjorts tar det i de bästa fall 3 år, innan investeringen är återbetald och 

börjar löna sig. Man bör dock ha i åtanke att utvecklingen går väldigt snabbt framåt 

och att priset på LED-lysrör inom några år kan ha sjunkit.  

Lagar och förordningar vid en konvertering till LED-belysning undersöktes och det 

övergripande elinstallationskraven för svenska fartyg ofta är tagna från Internationella 

regelverk beslutade av IMO (International Maritime Organization). Detaljkraven 

däremot hänvisar IMO till de internationella standarder som ges ut av den 

internationella elektrotekniska kommittén (IEC).  

Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för elektriska anläggningar iland och utfärdar 

föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompabilitet. Måste den befintliga 

armaturen modifieras genom att man tar bort, eller ersätter glimtändare eller andra 

komponenter för att den ska fungera tillsammans med den nya ljuskällan. Upphör den 

ursprungliga CE-märkningen att gälla och den som utfört ändringen är att betrakta som 

tillverkare och därmed ansvarig. Genom att anlita en tredje oberoende part för att 

kontrollera sin produkt eller klassa sin anläggning, försäkrar man sig om att produkten 

uppfyller rådande krav och överlämnar samtidigt ansvarsskyldigheten till företaget 

som utför certifieringen.  

Ett exempel på ett sådant företag är Intertek som i huvudsak arbetar med provning, 

inspektion och certifiering. De har utvecklat symbolen ”S-märket”. Vilket då 

försäkrar, att din elektriska produkt är provad och certifierad av en oberoende part, i 

detta fall Intertek Semko – och därmed uppfyllt relevant europeisk säkerhetsstandard.  

Sjöfartsverket och Transsportstyrelsen har publicerat författningssamlingar med lagar, 

föreskrifter och regler vid elinstallationer och hantering av elektrisk utrustning på 

fartyg. Sjöfartsverket, författnings samling SJÖFS2008:81 samt Transportstyrelsens 

ändring till TSFS2009:17 där råd om elektrisk installation ombord på fartyg finns. Där 

står även att konstruktion, tillverkning och underhåll av elektriska installationer skall 

ske enligt IEC60092 (Erik Sivertsson, Oskar Fahlén , 2016-01-20). 
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9.4 BILAGA 4- LED Projekt ombord på m/s Cinderella 

Lagar och standarder 

Då LED-tekniken är en relativt ny teknik inom belysnings sammanhang är det svårt 

att få klara riktlinjer om vad som är rätt och vad som är fel, vem som har ansvaret och 

vad som får göras. Vid en tänkt konvertering är det en del lagar och standarder man 

måste ta hänsyn till, dels transportstyrelsen och de standarder som gäller vid 

elinstallation ombord. Även klassningssällskapets krav på belysningsanläggningen 

och vi har även varit i kontakt med elsäkerhetsverket om vad som är gällande för en 

belysningsanläggning iland.  

Enligt elsäkerhetsverket upphör CE-märkningen vid ett tänkt byte av lysrör då 

armaturen inte är klassad för den typen av belysning. Dock är elsäkerhetsverket regler 

gällande för landanläggningar. 

Viktigt vid en konvertering är att det inte bryter mot någon av de lagar eller 

förordningar som finns för fartyg och elinstallation. För fartyg gäller sjöfartsverkets 

föreskrifter, författnings samling SJÖFS2008:81. Transportstyrelsens föreskrifter 

ändring av SJÖFS2008:81 till TSFS2009:17. I denna så står det att konstruktion, 

tillverkning och underhåll av elektriska installationer skall ske enlig IEC60092. Vilket 

är standard serien som är godkänd av den  

internationella organisationen IMO och är framställd för elinstallationer på fartyg. 

 

Enligt transportstyrelsen behövdes följande uppgifter inför kommande konvertering: 

 För vilket fartyg gäller konverteringen 

 En redogörelse om hur konverteringen ska gå till 

 Vem ska utföra detta, dvs. ansvarig företag 

 Dokumentation på nuvarande armaturer 

 Dokumentation på LED belysningen samt EMC godkännande av dessa 

armaturer 

 

När underlaget granskats och godkänts får man påbörja arbetet med konvertering. 

Innan anläggningen tas i bruk måste dock transportstyrelsen godkänna och klassa 

anläggningen på nytt efter avslutat arbete (Erik Sivertsson, Oskar Fahlén , 2016-01-20). 
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9.5 BILAGA 5- LED Projekt ombord på m/s Cinderella  

Beräkningsbilaga 1 

Nedan presenteras de beräkningar vi har gjort gällande besparingar som är möjliga vid 

en tänkt konvertering. Beräknings exempel vid effektåtgång, byte utav ett 18Watt 

traditionellt lysrör till 9Watt LED lysrör: 

24𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 365𝑑𝑦𝑔𝑛 = 8760𝑏𝑟𝑖𝑛𝑛𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

8760𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 1𝑠𝑡 𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 ∗ 0,018𝑘𝑊 = 157,68𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

8760𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 1𝑠𝑡 𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 ∗ 0,009𝑘𝑊 = 78,84𝑘𝑊ℎ/å𝑟  

157,68 − 78,84 = 78,16𝑘𝑊ℎ/å𝑟 effektminskning 

 

Effektminskningen multipliceras med kostnaden för producerad kWh ombord för att 

få ut den besparing per år som görs vid ett tänkt byte: 

 

78,16𝑘𝑊ℎ å𝑟⁄ ∗ 0,1456€ 𝑘𝑊ℎ⁄ = 11,38€ å𝑟⁄  

 

Besparingar som görs vid längre brinntid. Antal förbrukade lysrör under LED lysrörets 

livslängd multiplicerat med pris på befintligt lysrör: 

𝐵𝑟𝑖𝑛𝑛𝑡𝑖𝑑 𝑝å 𝐿𝐸𝐷 𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟 80000𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 
80000

8760
= 9,13å𝑟 

𝐵𝑟𝑖𝑛𝑛𝑡𝑖𝑑 𝑝å 𝑏𝑒𝑓𝑖𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 15000𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 
15000

8760
= 1,71å𝑟 

9,13

1,71
= 5,339𝑠𝑡  5,339 ∗ 4,38€/𝑠𝑡 = 23,38€ 

 

För att använda besparingarna som görs vid längre brinntid i payoff metoden måste 

den göras om till besparing per år. 

23,38€

9,13å𝑟
= 2,56€/å𝑟 

 

Vid insättning i inversteringstabell är det de årliga besparingarna som multipliceras 

med tiden subtraherat med inköpspriset på LED-lysröret. I exemplet nedan räknat 

under år 1. 

((
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 €

å𝑟
∗ 𝑇𝑖𝑑𝑒𝑛) + (

𝑏𝑟𝑖𝑛𝑛𝑡𝑖𝑑 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 €

å𝑟
∗ 𝑇𝑖𝑑𝑒𝑛)

− 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝐿𝐸𝐷𝑙𝑦𝑠𝑟ö𝑟) 

(Erik Sivertsson, Oskar Fahlén , 2016-01-20) 
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9.6 BILAGA 6- Tidsåtgången för att byta ut trasiga rör 

 

Ett traditionellt lysrör med Brinntiden 15 000 h, jämfört med ett LED-lysrör med 

brinntid på 50 000h.  

 

15 000/24= 625 dagar  

625/365= 1,7 år 

Ett lysrör mer drifttid 15 000h lyser ca 1,6 år med hänsyn till antal på/av släckningar.  

 

50 000/24= 2 083,33 dagar 

2 083,33/365= 5,7 år  

Ett LED-lysrör med drifttid på 50 000h lyser ca 5,7 år, ingen hänsyn till på/av 

släckningar då LED inte påverkas av det.  

 

Den längre livslängden hos LED-lysrör kontra traditionella lysrör medför också att 

tidsåtgången för att byta ut trasiga rör minskar till nära en fjärdedel (1,6/5,7=28%) 
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9.7 BILAGA 7- Aura EasyT8 SE 20141 
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9.8 BILAGA 8- Technical Data Sheet 
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9.9 BILAGA 9-  Inköpspriser  
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9.10 BILAGA 10- Ljus guiden  
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