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- Green Economy 

 
 
 
 
VÄGLEDNING FÖR INOMHUSBELYSNING 
 
Inledning 
Denna vägledning för inomhusbelysning är utarbetad av NIRAS för användning i 
projektet ”Lighting Metropolis - Green Economy”. Målet är att vägleda kommunerna 
och regionerna till att utveckla och driva belysningsprojekt med ett energieffektivt och 
kvalitativt resultat. 
 
”Läsmanual” 
Vägledningen är uppbyggd som en processbeskrivning för ett givet 
belysningsprojekt, och innehåller: 

 Inledande arbete 

 Omfattning av processen för leverans och idriftsättning 

 Samarbete mellan konsulten, brukaren och driftorganisationen 

 Byggnadsanvändningen  

 Tekniska parametrar 

 Vägledning vid upphandling 

 Vägledning för framtagande av förfrågningsunderlag 

Processbeskrivningen för ett givet belysningsprojekt, ska användas tillsammans med 
den tekniska specifikationen för det konkreta användningsområdet och en samling 
faktablad, som är disponerade med åtta olika kvalitetskrav, även hälsoljus. 
 
Det är producerat tekniska specifikationer för fem olika användningsområden inom 
en byggnad: skolor, äldreomsorg, kontorsbyggnader, förskolor och idrottshallar. I den 
tekniska specifikationen nämns de generella tekniska krav till belysningen 
tillsammans med specifika krav på ljusarmaturer, ljuskällor och ljusstyrningsenheter. 
Det ställs speciella krav på olika rumstyper som ingår i byggnaden: 
kommunikationsytor, undervisning, kontor, allmänna ytor, matsal, kök omkl./toalett 
och data-/kopieringsrum. I Bilaga 1 visas en översikt över hur de olika rumstyperna 
ingår i de olika byggnadstyperna. Vilka rumstyper som har potential för etablering av 
hälsoljus, samt en översikt med rumstyper vs rumsanvändning i 
belysningsstandarder SS/EN 12464-1 och SS/EN 12193.     
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Denna samling dokument illustreras här under: 
 
Vägledning 

 Processbeskrivning 

 
Tekniska specifikationer 

 Skolor 

 Äldreomsorg 

 Kontor 

 Förskolor 

 Idrottshallar 

 

FAKTABLAD 
 Energieffektivitet 

 Färgtemperatur 

 Färgåtergivning 

 Osv 

 
 
Belysningsprojekt på sjukhus, eller i lokaler med specifika krav på belysning, som      
t ex laboratorier och verkstäder omfattas ej av denna vägledning och de tillhörande 
tekniska specifikationerna med kvalitetskraven. Dygnsrytmljus behandlas i en annan 
vägledning och ingår inte i denna vägledning med de tillhörande tekniska 
kravspecifikationerna och kvalitetskraven. 
 
Inledande arbete 

 

 För ett lyckat projektgenomförande krävs att det blir satt ett huvudsakligt mål 

med projektet. Förväntas det en återbetalning av investeringen? Är det 
arbetsmiljö det ska vara fokus på? Ska de nya lösningarna ha en given 

design? Det är viktigt att säkerställa verksamhetens förväntningar på 
projektet. Därav ska projektets mål stämmas av med verksamheten. 
 

 Tidigt i projektet bör det utvärderas om, och i vilka projektfaser, det behövs 

externa konsulter eller specialister. 
 

 Tidigt i processen ska det uppskattas en budget för projektet, baserad på 

erfarenhet från liknande projekt och m2-pris från relevant litteratur.  
 

 Det ska utföras en systematisk registrering av de befintliga rutinerna med en 
genomgång på fastigheten i samråd med den lokala driftspersonalen. 

Registreringen bör omfatta en genomgång av den tekniska dokumentationen 
för den befintliga belysningsanläggningen, inkl eltavlor, BMS/CVT-styrning. 
Det bör upprättas en utvärdering om i vilken omfattning befintlig belysning 
kan integreras i den nya belysningsanläggningen. 
 

VÄGLEDNING               
Processbeskrivning 

TEKNIKSKA SPEC. 

SKOLOR               TEKNISKA SPEC. 

ÄLDREOMSORG         
TEKNISKA SPEC. 

KONTOR             

FAKTABLAD 

Kvalitetskrav 
 Färgåtergivning 

  

FAKTABLAD 

Kvalitetskrav 
 Färgtemperatur  

  

FAKTABLAD 

Kvalitetskrav 
 Energieffektivitet 
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 Tillsammans med en registrering av de befintliga rutinerna ska det utföras en 

energiberäkning av befintlig belysningsanläggnings förbrukning. I 
beräkningen fastställs driftmässiga parametrar, som förbrukningstid och 
driftkostnad, energipris, vilka alla ska ingå i en LCC/TCO-analys. 
 

 För att förbättra effekten av dagsljus från fönster, förbättra miljön med 

hänsyn till dygnsrytmsljus i lokaler utan dagsljus, eller förbättra 
belysningsmiljön i arbetsrum eller undervisningsrum, bör det undersökas om 

det ska etableras hälsoljus. 
 

 Den återstående tekniska livslängden på befintlig anläggning ska 

bestämmas. Är det möjligt att t ex återanvända armaturerna med nya LED-
ljuskällor (det ska vid utbyte av befintliga armaturer vara fokus på att 
säkerhetskraven i lågspänningsdirektivet följs), se artikel på 
Elsäkerhetsverkets hemsida Eller ska anläggningen bytas ut i sin helhet? Ett 

komplett utbyte av anläggningen kan medföra byggnadsmässiga 
förändringar som belastar projektbudgeten. Detta kan undvikas om befintliga 
delar av anläggningen behålls. 
  

 Det ska utföras en miljöinventering för att se om projektet kräver hantering 

av farligt avfall samt miljöskadliga ämnen. 
 

 Det ska utvärderas om det i förbindelse med projektet ska utföras andra 
underhållsåtgärder i det berörda området. T ex måleriarbeten eller byte av 

undertak. 
 

 Det ska göras en budget för installations-, drifts- och underhållskostnader för 

den nya belysningsanläggningen. Budgeten kan kompletteras med en LCC 
(Life Cycle Cost) eller TCO (Total Cost of Ownership) vid utbyte till en ny 
LED-belysningsanläggning. 
 

 Det ska utvärderas om det i projektet finns möjlighet för implementering av 

hälsoljus. Det skiljs åt mellan olika kategorier för hälsoljus: Dygnsrytmljus för 
användning under dagstimmarna, eller för dygnet runt (24/7), samt 
dynamiskt ljus. Dygnsrytmljus påverkar människor biologiskt i förhållande till 
den naturliga dygnsrytmen. T ex har många som arbetar natt lättare att falla i 
sömn efter sitt skift om de inte blivit utsatta för blått ljus under timmarna på 

natten. Dynamiskt ljus är en perceptuell upplevelse av konstgjort ljus, som 
imiterar det naturliga dagsljuset mitt på dagen. Det finns studier som 
indikerar att det har en positiv påverkan på brukarna. Tillämpning av 
hälsoljus kan t ex vara aktuellt i ett rum utan dagsljusinstrålning, speciella 
undervisnings- och kontorsrum, eller där man önskar förbättra 
belysningsmiljön för brukarna. Utvärderingen ska beröra i vilken omfattning 

och kategori av hälsoljus som önskas, samt relevansen av hälsoljus i 
projektet. Därutöver ska den ekonomiska aspekten betraktas vid installation 
och drift av denna typ av anläggning. Man ska också se över 
rumsanvändningen samt i vilket tidsrum det är i bruk. Hälsoljuset ska utföras 
i en design som tillmötesgår kraven på teknik, estetik och ergonomi. 

Kvalitetskraven till hälsoljus finns i faktablad h.  

https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/tillverkare-aterforsaljare/de-olika-produktkraven/elsakerhet-for-produkter/
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/tillverkare-aterforsaljare/de-olika-produktkraven/elsakerhet-for-produkter/
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 Det ska utarbetas en gränsdragningslista för varje enskilt projekt, där alla 

aktörer i alla projektfaser ingår, som omfattar alla väsentliga discipliner. I 
bilaga 2 kan det ses ett exempel på en ansvarslista som är baserad på SBI-

anvisning 220 ljusstyrning. 
 

 Kommunen/regionen och den projekterande konsulten/-erna  klargör 

omfattning och krav på belysningsanläggningen och vilka 
projekteringstjänster och dokumentationer som ska utföras i entreprenadens 
detaljprojektering. Likaså ska det fastställas i vilken omfattning 

entreprenören ska visa på tekniska specifikationer på material i 
anbudsprocessen. 
  

Omfattning av process och test av leverans och driftsättning 
I kommunens/regionens dialog med projektören bör det ingå att projektören i 

samarbete med beställaren utarbetar planer för leverans och driftsättning. 

 Plan som beskriver driftsättning, inkl provningsplaner, utfallskrav och avsteg 

härifrån. 

 Tidplan för test, injustering, provning och ibruktagande. Om 

belysningsprojektet är en del av ett större projekt, ska tidplanen innehålla 
milstolpar för kritiska samordnande moment entreprenörerna emellan.  

 Plan för drifts- och skötselråd till fastighetens personal. 

 Testplaner och scheman som innehåller alla byggherrens krav till hur 

testkraven följs upp och dokumenteras. Testplanerna ska som minst 
innehålla: 

o Alla testvärden, så att det kan följas upp och dokumenteras 
o Hur varje mätning är utförd, så resultaten kan granskas och 

kontrolleras 

o Uppföljning efter att anläggningen har varit i bruk, så att erfarenhet 
från brukarna kan implementeras i styrningen 

 

Samarbete mellan projektören/konsulten, brukare och driftsorganisation 

Projektören ska arbeta i tät dialog med kommunens/regionens olika parter. Det gäller 

bl a fastställande av:  

 Omfattning/gränsdragning - fastställs i samarbete mellan uppdragsgivare 

och projektören/-erna  

 Provning och driftsättning - brukarna och driftorganisationen ska involveras i 

provning och driftsättning. Nivå och omfattning av provning ska som minst 
följa BBR 

 Ljusstyrningsstrategier. Brukarna ska involveras i hur 

belysningsanläggningen tänkt användas 

 Kravspecifikationen till anläggningen. När projektören är nära slutförande av 

projekteringen, ska ett möte hållas med brukare och driftorganisation där 
projektet gås igenom för att säkerställa tvärfacklighet och byggbarhet  
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När byggnaden tas i bruk 
Det ska i planeringen av ombyggnation och etablering av nya 
belysningsanläggningar säkras att brukarna har involverats och att användningen av 
lokalerna under ombyggnadsperioden och i samband med driftsättningen ingår i 
utförandetidplanen.  

Likaså ska den lokala driftpersonalen involveras i projektet, så att de i tidigt skede 
kan få vetskap om belysningsanläggningens drift- och underhåll.  

Det ska avtalas om vilka brukare ur verksamheten som ska ingå i en 
verksamhetsgrupp, där krav och önskningar ska fastställas. 
 

 
Tekniska utvärderingar 

 Kommunens/regionens projektledare och de tillhörande konsulterna ska 

tillsammans besluta om det ska användas specifika system eller 
komponenter, som de tidigare har god erfarenhet av 

 Har kommunen/regionen generella kvalitetskrav som ska ingå i 

kravspecifikationerna, så ska dessa behandlas och utvärderas i denna fas  

 För varje projekt ska de rätta tekniska specifikationerna och tillhörande 

faktablad tas fram 

 Vid beräkning av installation-, drift- och underhållskostnader ska en 

omfattning av eventuella påföljande arbeten vägas in 

 
Anbudstekniska förhållanden 

 Det ska bestämmas vilken anbudsform som antas, och om 

kommunen/regionen har speciella villkor som ska vägas in. 

 Det ska fastställas vilka tilldelningskriterier som ska ingå i en 

anbudsutvärdering. Ett exempel på ett tilldelningskriterium är (LCC/TCO-
beräkning), energieffektivitet för armaturer och ljusstyrning, ljuskvalitet och 

process för leverans och driftsättning. Alla tilldelningskriterier ska framgå i 
förfrågningsunderlaget. 

 Det ska väljas exempel för anbudsbrev, anbudsvillkor och entreprenadavtal, 

arbetsmiljöplan (AMP). Som regel ska det alltid finnas en arbetsmiljöplan om 
förhandsanmälan krävs.  
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Anbudsmaterial till entreprenör 
 Värdera vilket material entreprenören behöver för att bilda sig en god 

uppfattning om projektet och prisbilden. 

 Det ska till förfrågningsunderlaget tas fram en dokumentlista där alla 

dokument som är med i förfrågningsunderlaget är listade. Det ska bedömas 
vilka ritningar och dokument som ska ingå i förfrågningsunderlaget. Detta för 
att entreprenören ska få en full förståelse för projektet och hur de befintliga 

förhållandena ser ut . 

 Det ska tas fram ett slutgiltig gränsdragningslista för projektet, som ingår i 

förfrågningsunderlaget. 

 Det ska ingå att entreprenören ska leverera, dokumentera och verifiera de i 

faktabladen a-h uppställda kraven. Ljusberäkningar, som ingår i 
entreprenörens utförande, ska omfatta alla relevanta parametrar beskrivna i 
faktabladen. 

 I anbudsmaterialet ska alla funktionskrav framgå samt driftsättning och 

utbildning av driftspersonal.  

 I förfrågningsunderlaget ska likaså entreprenörens ansvar på egenkontroll 
och drift- och skötselinstruktioner framgå, samt krav på energiberäkningar 

för den existerande och den nya belysningsanläggningen. 
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BILAGA 1, s.1. Byggnadsanvändning och rumstyper, översikt 

 
 
 
BILAGA 1,s. 2. Byggnadsanvändning och rumstyper vs rumstyper i SS/EN 12464-1 
och SS/EN 12193             
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BILAGA 2.s.1  Exempel på en gränsdragningslista 
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BILAGA 2.s.2  Exempel på en gränsdragningslista 
 

 


