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Abstract 
 

Demonstration of energy efficient lighting at Mörlunda 

sawmill  
 

 

Bergs Timber in Mörlunda is a sawmill that has a planing mill which is lit with fluorescent 

tubes with conventional ballasts. The lighting in the production hall consumed approximately 

228 150 kWh per year. With such a large energy consumption, there was potential for 

significant savings if the voltage over the lighting could be reduced while not influencing the 

working environment negatively. A supplier of voltage reduction equipment, Wattguard, was 

then asked to install their equipment. 

 

Voltage reductions over lighting in a production facility at Bergs Timber Mörlunda resulted in 

an energy saving of 43,2 %. The voltage over fluorescent tubes was lowered from 

approximately 237 V to 193 V with equipment from Wattguard. The technique is however more 

appropriate for large lighting systems that are in continuous use for long periods at a time. The 

sawmill did not pay any installations costs, but instead pays a monthly fee to Wattguard for the 

use of the technology. The energy saved per month and the monthly fee is such that the 

installation led to an immediate positive return. The personnel who worked at the facility both 

prior to and after the installation are of the opinion that the working environment did not 

deteriorate because of the reduction in lighting levels. 
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Förord 
 

Denna rapport ingår i rapporteringen från fas 2 av projekt EESI – Energieffektivisering i såg-

verksindustrin. Rapporten är skriven främst för sågverkens personal, både i ledning och 

operativa funktioner. 

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och deltagande industrier, som varit Bergs 

Timber, Bergkvist-Insjön AB, Norra Timber, Norrskog Wood Products, SCA Timber, Siljan 

Timber, Södra Skogsägarna, Moelven, Derome, Stora Enso, Vida, Martinsons, Setra, AB Karl 

Hedin och TräCentrum Norr. Dessutom har en större mängd leverantörer av utrustning bidragit 

till projektet. Den här rapporten beskriver genomförandet av en energieffektiviseringsåtgärd 

genomförd på belysningen hos Bergs Timber i Mörlunda. Syftet med demonstrationen var att 

påvisa potentialen med att spara energi genom spänningssänkningar över befintliga 

lysrörsarmaturer. 

Arbetet har utförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och de i rapporten nämnda 

företagen. 
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Sammanfattning 
 

Bergs Timber i Mörlunda är ett sågverk som har en hyvlerilokal som belyses med lysrör med 

konventionella driftdon. Belysningen i lokalen förbrukade tidigare cirka 228 150 kWh per år. 

Med en sådan stor elförbrukning fanns det potential för signifikanta besparingar om spänningen 

kunde sänkas med bibehållen kvalitet på arbetsmiljön. En leverantör av spänningssänkande 

utrustning till lysrör, Wattguard, fick då uppdraget att installera utrustning för att sänka 

energianvändningen i lokalen. 

Spänningssänkningar i en produktionslokal hos Bergs Timber Mörlunda resulterade i en energi-

besparing på 43,2 %. Spänningen över lysrören sänktes från ungefär 237 V till 193 V med ut-

rustning från Wattguard. Tekniken är mest lämpad för stora anläggningar med långa 

brinnperioder. Sågverket betalar en månadsavgift för användningen av tekniken. Energibe-

sparingen per månad och teknikens kostnad per månad var sådan att åtgärden ledde till en 

nettobesparing från dag ett. Enligt personalen blev det inte heller någon negativ effekt på 

arbetsmiljön i och med att belysningsnivån sänktes. 

. 
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1 Bakgrund 
Bergs Timber i Mörlunda är ett sågverk som har en hyvlerilokal som belyses med lysrör med 

konventionella driftdon. Belysningen i lokalen förbrukade tidigare 228 150 kWh per år. Med en 

sådan stor elförbrukning fanns det potential för signifikanta besparingar om spänningen över 

lysrören kunde sänkas, med bibehållen kvalitet på arbetsmiljön. En leverantör av spännings-

sänkande utrustning till lysrör, Wattguard, fick uppdraget att sänka energianvändningen i 

lokalen. 

2 Deltagare 

2.1 Sågverk 
Bergs Timber i Mörlunda är ett sågverk som producerar ett sortiment av sågade och hyvlade 

trävaror. En av sågverkets stora lokaler är hyvleriet, som belyses med lysrör med konventionella 

driftdon. Kontaktdetaljer: 

Bergs Timber Mörlunda AB 

Bergs väg 13 

570 84  Mörlunda 

Tel: 010-19 98 500 

Fax: 0495-231 29 

Org.nr: 556058-1505 

E-post: morlunda@bergstimber.se 

 

2.2 Leverantör 
Wattguard är en leverantör av en spänningssänkande lösning för lysrör som identifierade Bergs 

Timbers hyvellokal som ett utrymme där deras teknik skulle kunna användas för att spara 

energi. Kontaktdetaljer: 

Swedish Wattguard AB 

Göteborgsvägen 99 

SE-504 60 Borås 

Telefon: +46 735 19 01 23 

E-post: info@wattguard.se 

 

2.3 SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut 
SP:s roll i detta demonstrationsprojekt har varit att sammanställa datat mätt av Bergs Timber 

och elföretaget som gjorde installationen, analysera datat och jämföra det med befintlig kunskap 

om vad man kan uppnå med spänningssänkningar. Mätningarna har utförts under perioden maj-

juni 2012. 

 

3 Teori 

3.1 Teknik 

Wattguards teknik går ut på att sänka spänningen över lysrören efter tändning. Efter tändning av 

lysrör med konventionella förkopplingsdon, som hos Bergs Timber, är det möjligt att dra ner 

spänningen till cirka 190 V. Även strömstyrkan minskas med Wattguard. Det resulterar då i en 

sänkning i energianvändning och belysningsnivå.  

 

Istället för att betala ett engångsbelopp för investeringen, får Wattguard månadsvis betalning för 

installationen så länge som tekniken används. Enligt Wattguard är tekniken mest lämpad för 

mailto:info@wattguard.se
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stora anläggningar där energiförbrukningen är större än 14-15 kW (beroende på 

produktkostnaden, inkluderande vinstmarginalen, och elkostnaden) och där brinnperioderna är 

långa. Wattguard ingår femårsavtal, vilket kan förnyas, med sina kunder. 

De äldre driftdonen för lysrör kallas drossel eller magnetiska don. De består av en liten reaktor, 

eller drossel, med en lindad järnkärna som kombineras med en tändare och en kondensator, och 

drivs av en 50 Hz frekvens. Dessa don ersätts numera ofta av elektroniska driftdon, så kallade 

högfrekvensdon (HF-don), med en frekvens mellan 30 000 och 70 000 Hz. Ljuset upplevs då 

som flimmerfritt och tänds utan blinkningar och slocknar helt då lysrören är utbrunna. Dessa har 

bättre driftegenskaper och är energisnålare än konventionella driftdon. HF-don finns för direkt-

drift (100 % ljus) eller för ljusreglering (HF-dim, energibesparingspotential finns). I LED-

belysning matar driftdonen ljuskällorna med likspänning (DC). 

En studie från ELFORSK, i ett utvecklingsprogram som administreras av Dansk Energi med 

syfte att minska energianvändning, visas att lysrör och kompaktlysrör med HF-don (100 % ljus) 

har konstant energianvändning när spänningen sänks [1]. Även med LED-lampor och urladd-

ningslampor med elektroniska förkopplingsdon är energianvändningen oförändrad när spännin-

gen sänks. Tabell 1 sammanfattar resultatet. Enligt tabellen skulle en spänningssänkning över 

Bergs Timbers belysning - lysrör med konventionella förkopplingsdon - sänka 

energianvändningen med 0,833 % och belysningsnivån med 0,708 % med en 1 V 

spänningssänkning. 

Villkoret för att minska energiåtgången med lysrör är alltså att de drivs med konventionella 

förkopplingsdon eller HF-don för ljusreglering. 

 

Tabell 1: Effekten av en spänningssänkning, i spänningsintervallet 240 V till 190 V, över olika 

belysningskällor på energiförbrukningen och belysningsnivån. ELFORSK rapporterade 

värdena i %/%, vilket i denna tabell konverterats till %/V för att förenkla tolkningen. 

Lampor 

Energibesparing per 

spänningssänkning 

(%/V) 

Belysningsförsämring 

per spänningssänkning 

(%/V) 

Glödlampor  0,625 1,25 

Lysrör med konventionella förkopplingsdon  0,833 0,708 

Lysrör med elektroniska förkopplingsdon  0,0 0,0 

Kompaktlysrör med konventionella förkopplingsdon 0,75 0,458 

Kompaktlysrör med elektroniska förkopplingsdon  0,0 0,0 

Kvicksilverlampor med konventionell 

förkopplingsdon  
0,833 0,917 

Kvicksilverlampor med elektronisk förkopplingsdon  0,0 0,0 

Högtrycksnatriumlampor med konventionella 

förkopplingsdon  
0,833 0,833 

Högtrycksnatrium med elektronisk förkopplingsdon 0 0 

Metallhalogenlampor med konventionella 

förkopplingsdon 
0,833 0,833 

Metallhalogenlampor med elektroniska 

förkopplingsdon 
0 0 

LED-lampor 0 0 

 

 

3.2 Beräkningar 
Hos Bergs Timber i Mörlunda skulle den potentiella energibesparingen enligt Tabell 1 vara 

(240-190)×0,833 = 41,7 %, medan belysningsnivån skulle sänkas med (240-190)×0,708 = 35,4 

%. Detta gäller för en sänkning från 240 V till 190 V. Det är då viktigt att beakta att sänkningen 

i belysningsnivån inte påverkar arbetsmiljön negativt. 
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4 Genomförande 

4.1 Installation 
El & Projektering AB från Vetlanda installerade Wattguards spänningssänkande system, det 

gröna skåpet i Figur 1, i direkt anslutning till de befintliga elcentralerna i hyvleriet, Figur 2, hos 

Bergs Timber i Mörlunda i slutet av maj 2012.  

 

Figur 1: Wattguards spänningssänkande utrustning (det gröna skåpet) monterad 

 

Figur 2: Lokalen där utrustningen monterades 

 

4.2 Mätning av energianvändning 
Bergs Timber gjorde spänningsmätningar innan installationen. El & Projektering AB gjorde 

ljusmätningar innan installationen och spänningsmätningar samt ljusmätningar 2 veckor efter 

installationen. 
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5 Utvärdering/resultat 
Belysningen i lokalen förbrukade 228 150 kWh per år innan installationen av Wattguards spän-

ningssänkande utrustning. Tabellerna 2 och 3 visar effektåtgången innan och efter installatio-

nen, och den totala energibesparingen var 43,2 % (98 561 kWh). Eftersom månadsavgiften till 

Wattguard är lägre än bruttobesparingen gav det en kostnadsbesparing från den första månaden. 

 

Tabell 2: Effektbesparingen på belysningen kopplad till elcentral S8-A1 
Central 
S8-A1 

Strömförb. 
innan (A) 

Spänning 
innan (V) 

Effekt 
innan (VA) 

Strömförb. 
efter (A) 

Spänning 
efter (V) 

Effekt 
efter (VA) 

Effekt 
skillnad 

(VA) 

Besparing 
(%) 

Grupp/fas 

F28/L1 6,8 237 1612 4,9 193 946 666 41,32% 
F28/L2 9 238 2142 5,5 193 1062 1081 50,44% 
F28/L3 8,7 238 2071 6 193 1158 913 44,07% 

         
F29/L1 7,2 237 1706 4,3 193 830 877 51,37% 
F29/L2 5,1 237 1209 3,5 193 676 533 44,11% 
F29/L3 7,8 237 1849 4,7 193 907 942 50,93% 

         
F30/L1 9 237 2133 5,8 193 1119 1014 47,52% 
F30/L2 7,3 238 1737 4,7 193 907 830 47,79% 
F30/L3 3,7 238 881 3,5 193 676 205 23,29% 

         
F31/L1 4,3 237 1019 4,1 193 791 228 22,35% 
F31/L2 6,8 238 1618 4,3 193 830 789 48,72% 
F31/L3 7,1 238 1690 5,3 193 1023 667 39,47% 

         
F32/L1 3,9 237 924 2,7 193 521 403 43,62% 
F32/L2 4,4 238 1047 2,8 193 540 507 48,40% 
F32L3 4,2 238 1000 2,6 193 502 498 49,80% 

TOTALER   22637   12487 10150 44,84% 

 

Tabell 3: Effektbesparingen på belysningen kopplad till elcentral S8-B1 
Central 
S8-B1 

Strömförb. 
innan (A) 

Spänning 
innan (V) 

Effekt 
innan (VA) 

Strömförb. 
efter (A) 

Spänning 
efter (V) 

Effekt 
efter (VA) 

Effekt 
skillnad 

(VA) 

Besparing 
(%) 

Grupp/fas 

F25/L1 4,8 235 1128 4,7 194 912 216 19,17% 
F25/L2 4,5 236 1062 3,3 195 644 419 39,41% 
F25/L3 6,7 236 1581 4,7 198 931 651 41,15% 

         
F26/L1 5,3 235 1246 3,3 194 640 605 48,60% 
F26/L2 3,4 236 802 3,4 195 663 139 17,37% 
F26/L3 4,3 236 1015 3 198 594 421 41,47% 

         
F27/L1 8,2 235 1927 5,2 194 1009 918 47,65% 

         F27/L3 3,1 236 732 3,4 198 673 58 7,98% 
         

F28/L1 3,7 235 870 3,9 194 757 113 12,98% 
F28/L2 6,8 236 1605 4,1 195 800 805 50,18% 
F28/L3 5,3 236 1251 3,9 198 772 479 38,26% 

         
F29/L1 11,8 235 2773 7,1 194 1377 1396 50,33% 
F29/L2 9,3 236 2195 5,7 195 1112 1083 49,36% 
F29/L3 10,1 236 2384 5,9 198 1168 1215 50,99% 

TOTALER 
  

20569 
  

12051 8519 41,41% 

 

Belysningsnivån har mätts av El & Projektering AB från Vetlanda på två ställen i lokalen, före 

och efter installationen. Det ena stället var högre upp och närmare belysningen ("vid midjehöjd 

på gallerdurk 1 nivå upp" enligt noteringarna), och det andra längre ner och längre bort från 

belysningen. Belysningsnivån före/efter vid de två ställen var 980/754 lux och 268/220 lux som 

då var en försämring på respektive 23,1 % och 17,9 %. Spänningen före/efter vid mättillfällena 
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var 235,9/195,2 V och 237,6/193,2 V och den teoretiska försämringen i belysningsnivån enligt 

Tabell 1 är 28,8 % och 31,4 %. Det måste dock noteras att lokalen har fönster, mätningarna 

gjordes dagtid, och vid olika tidpunkter: 

 980 lux mätning (före): 2012-05-26, 16:16 

 754 lux mätning (efter): 2012-06-05, 09:40 

 268 lux mätning (före): 2012-05-26, 15:48 

 220 lux mätning (efter): 2012-06-05, 09:18 

 

Väderförhållanden eller/och solens position i relation till lokalen har då troligtvis påverkat mät-

resultaten. 

En lägre belysningsnivå innebär dock inte nödvändigtvis en försämring i arbetsmiljön och det 

kan vara så att de nya belysningsnivåer var acceptabla för personalen som jobbar i lokalen. När 

personalen frågades om hur de har upplevt arbetsmiljön efter bytet, har de också svarat att de 

inte har märkt någon skillnad. 

Svensk standard för belysning av arbetsplatser [2] specificerar en belysningsnivå lägre än 750 

lux för de flesta arbetsområden och aktiviteter som förekommer i träindustrin. Obemannade 

processer kräver bara 50 lux, manuell hoplimning av komponenter 300 lux, manuell svarvning 

och liknande mer detaljerade verkstadsarbeten kräver 500 lux, finsnickeri kräver enligt 

standarden 750 lux, och kvalitetskontroller och inspektion kräver den starkaste belysning på 

1000 lux, vilket stämmer bra med den ursprungligen uppmätta 980 lux i hyvleriet men vilket är 

mycket högre än 754 lux. Observera att standarden även ställer krav på bländning, kulör och 

jämnheten av belysningen. 

 

6 Diskussion 
Spänningssänkningen över lysrören med konventionella förkopplingsdon gav en energibespa-

ring på 43,2 %, vilket illustrerar potentialen för energibesparingar på befintliga lysrörsarma-

turer. Energibesparingen och månadsavgiften var sådant att åtgärden ledde till en nettovinst 

redan i den första månaden för Bergs Timber. Det blev enligt personalen också inte någon 

negativ effekt på arbetsmiljön i och med att belysningsnivån sänktes. Tekniken är dock mest 

lämpad anläggningar med en energiförbrukning större än 14-15 kW med långa brinnperioder. 

 

7 Slutsats 
Demonstrationen hos Bergs Timber visar att spänningssänkning över befintliga lysrör är en 

potentiell teknik för att spara energi i miljöer där en lägre belysningsnivå än den befintliga kan 

tolereras. 

 

 

 

8 Referenser 
 

1.  Spændingsstyring i erhvervsvirksomheder - værktøj til fastlæggelse af muligheder og 

besparelsespotentialer, projekt nr. 343-004 

http://www.elforsk.dk/Elforsk/Projekter/ProjectSearch/ProjektInfo.aspx?proji=343-004 

 

2. SS-EN 12464-1:2011 "Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: 

Arbetsplatser inomhus"



 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Box 857, 501 15  BORÅS 

Telefon: 010-516 50 00, Telefax: 033-13 55 02 

E-post: info@sp.se, Internet: www.sp.se 

www.sp.se 

Hållbar Samhällsbyggnad 

SP Rapport 2016:23  

ISBN 978-91-88349-27-9 

ISSN 0284-5172 

Mer information om SP:s publikationer: www.sp.se/publ 
 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  

SP-koncernens vision är att vara en internationellt ledande innovationspartner. Våra 1 400 

medarbetare, varav över hälften akademiker och cirka 380 med forskarutbildning, utgör en 

betydande kunskapsresurs. Vi utför årligen uppdrag åt fler än 10 000 kunder för att öka deras 

konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling. Uppdragen omfattar såväl tvärtekniska 

forsknings- och innovationsprojekt som marknadsnära insatser inom provning och certifiering. 

Våra sex affärsområden (IKT, Risk och Säkerhet, Energi, Transport, Samhällsbyggnad och 

Life Science) svarar mot samhällets och näringslivets behov och knyter samman koncernens 

tekniska enheter och dotterbolag. SP-koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kronor och ägs av 

svenska staten via RISE Research Institutes of Sweden AB. 

 

SP Technical Research Institute of Sweden 

Our work is concentrated on innovation and the development of value-adding technology. 

Using Sweden's most extensive and advanced resources for technical evaluation, 

measurement technology, research and development, we make an important contribution to 

the competitiveness and sustainable development of industry. Research is carried out in close 

conjunction with universities and institutes of technology, to the benefit of a customer base of 

about 10000 organisations, ranging from start-up companies developing new technologies or 

new ideas to international groups. 

 
 

SP Technical Research Institute of Sweden 

Our work is concentrated on innovation and the development of value-adding technology. 

Using Sweden's most extensive and advanced resources for technical evaluation, 

measurement technology, research and development, we make an important contribution to 

the competitiveness and sustainable development of industry. Research is carried out in close 

conjunction with universities and institutes of technology, to the benefit of a customer base of 

about 10000 organisations, ranging from start-up companies developing new technologies or 

new ideas to international groups. 

 

 

 
 
 
 
 

 


