
Fyra frågor om
       Lågenergilampor
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Lysrör och lågenergilampor skonar miljön genom att de kan pro-
ducera mycket ljus av lite energi.

Därmed minskar behovet av el, vilket i sin tur håller nere behovet av
nya kraftverk. All sorts kraftproduktion – i kärnkraftverk, fossileldade
kraftverk och vattenkraftverk liksom i biobränsleeldade anläggningar,
vindkraftverk och solcellsanläggningar – är miljöstörande, om än i
olika utsträckning.

Det finns dock frågor att ställa kring den samlade nyttan av energi-
effektiv belysning. Hur ska den överskottsvärme som kommer från
glödlamporna, men inte från lågenergilamporna, värderas så att energi-
jämförelserna blir rättvisande? Vilka effekter skulle en massiv intro-
duktion av lågenergilampor få på elnätets kvalitet? Hur förhåller det
sig med de elektromagnetiska fälten? Vilka problem vållar lampor-
nas och lysrörens innehåll av kvicksilver?

Denna broschyr ger kortfattade presentationer av dessa problem. På
sista uppslaget finner den intresserade en omfattande litteraturlista.
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Överskottsvärme

Sex huvudfall har studerats:
• Direktelvärme med noggrann och

snabb reglering (s k PID-reglering),

• direktelvärme med vanliga termostater
och en kopplingsdifferens på 2°C,

• elvärmehuset konverterat till vattenbu-
ren värme med radiatortermostater och
elradiatorerna kvar i toalettrummen,

• samma system som föregående men
med enbart utetemperaturstyrd fram-
ledningstemperatur (inga termostater),

• elvärmehuset fullständigt konverterat till
vattenburen värme med termostater,

• samma som föregående men enbart
med framledningsstyrning.

Vad menas med överskottsvärme?
Den el som inte omvandlas till ljus i en lampa,
avges istället till omgivningen i form av värme.

I en glödlampa blir bara cirka 5 procent av elen
ljus, medan en lågenergilampa tar vara på cirka 25
procent. Värmen från dessa lampor är betydligt
lägre – så mycket lägre att det påverkar husets
behov av uppvärmning.

Så länge huset värms med annat än el, t ex
fjärrvärme, ved, pellets eller spillvärme, är frågan
om lampornas överskottsvärme mindre intressant.
El är den förnämsta energibäraren och kan använ-
das till många ändamål, medan värme bara duger
till värme. Ur miljösynpunkt är det att föredra att
byggnader värms med lågvärdig värme som annars
inte kan nyttiggöras. Rent allmänt kan sägas att
hus i första hand ska värmas via ett reglerat vär-
mesystem, inte via belysning.

I de fall huset värms med el, är jämförelsen
mellan glödlampors och lågenergilampors bidrag
till det totala värmebehovet däremot relevant.
Dock måste man här hålla i minnet att värme-
källornas placering har mycket stor betydelse för
hur inomhusklimatet uppfattas. I hus med tvåglas-
fönster, t ex, behövs radiatorer under fönstren för
att motverka kallras som i sin tur ger upphov till
problem med drag. Värmen från en glödlampa i
taket kan däremot aldrig motverka kallras.

Simulering i småhus
För att undersöka i vilken mån en effektivisering av
belysningen med hjälp av lågenergilampor påverkar
det totala energibehovet, har Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut genomfört dynamiska simuleringar
för ett traditionellt eluppvärmt småhus.

Huset, som antagits varit bebott av två vuxna och
två barn, har utsatts för Stockholmsklimat. Famil-
jens verksamhet har gett upphov till en hushålls-
energiförbrukning av ca 5 000 kWh per år, varav
22 procent varit belysningsel inomhus. Under dag-
tid har familjemedlemmarna i huvudsak varit i
skola och på respektive arbetsplats. När man varit
hemma har man vädrat: i sovrummen på morgo-
nen och i köket och vardagsrummet på kvällen.
Bortsett från ett tonårsrum har dörrarna mellan
rummen i huvudsak varit öppna.

Graden av besparing beror i samtliga fall på om
hela eller delar av den minskade belysningseffekt-
en behöver ersättas med ökad tillförsel i värme-
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systemet för att upprätthålla den önskade inne-
temperaturen. Ett antal huvudfall kan urskiljas:

1. Utebelysning
Eftersom värme från utebelysning inte kan nyttig-
göras kan man förutsätta att hela besparingen vid
övergång till lågenergilampor blir en besparing av
köpt elenergi. T ex ger ett byte av 2 st 60 W lampor
som är tända 4 h varje kväll under 10 månader en
besparing av 304x4 (2x60-2x11) = 119 kWh per år.

2. Innebelysning när
ingen uppvärmning behövs

När inget uppvärmningsbehov föreligger kan man
förutsätta att hela energibesparingen med låg-
energilampor resulterar i motsvarande besparing
av köpt elenergi. Däremot kommer den minskade
överskottsvärmen att förlänga uppvärmnings-
säsongen något.

Med den tänkta familjens vanor, skulle låg-
energilamporna minska dygnsmedeleffekten för
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belysning med 105 W. Därmed skulle minskningen
av köpt elenergi under 3 sommarmånader kunna
bli 3x30x24x105 = 227 kWh (sommarperioden
är längre men 2–4 veckor är man kanske borta på
semester). Förlängningen av uppvärmningssäsong-
en gör att nettobesparingen under sommartid blir
ca 90 procent av den teoretiska. Å andra sidan
kanske många människor inte tittar så noga på ter-
mometern när man sätter på värmen, utan mera
går efter almanackan. Det är därför svårt att, i prak-
tiken, uttala sig om uppvärmningssäsongens längd.

3. Innebelysning under vår och höst
Under vår och höst inträffar perioder när sol och
verksamhet ger övertemperaturer. Under dessa
perioder slår belysningseffektiviseringen igenom
fullt ut. Besparingen blir generellt sett större för
system med dålig värmereglering eftersom perio-
derna med övertemperatur blir längre.

Under det soliga dygnet behöver inte värme-
systemet gå på och därmed sparas hela effekten
av lampbytet. Under ett mulet dygn med samma
medeltemperatur lagras inte lika mycket solenergi
in i byggnaden och därför går radiatorerna på un-
der natten. Minskningen av den totala energin blir
i det sista fallet därmed bara 28 procent, det vill
säga den besparade belysningselen minus elradia-
torernas ökade värmeavgivning.

4. Innebelysning under vintern
Under vinterhalvåret kommer radiatorerna att ta
över en del av den el som sparas på belysningen.

I december, när soltillskottet är ganska litet,
blir det ingen större skillnad mellan ett mulet och
ett soligt dygn om man har bra reglerade direkt-
elradiatorer. Med äldre radiatortermostater blir
nettobesparingen större eftersom de övertem-
peraturer som härrör från dålig reglering minskar.

I ett hus som har kvar elradiatorer i toalettrum-
men kan det hända att elradiatorerna går på när
övertemperaturen i omgivningen minskar och
denna effekt minskar även behovet på vattenra-

diatorerna. Behovet av el minskar därigenom inte
lika mycket som det totala energibehovet. Med
ren framledningsstyrning är däremot övertem-
peraturen från början så stor på grund av sämre
reglering att elradiatorerna inte går på trots den
minskade överskottsvärmen. Därmed sparas i stort
sett hela belysningsåtgärden. (Däremot ökar
värmeavgivningen från vattenradiatorerna i detta
fall, eftersom rumstemperaturen sjunker i medel
medan radiatorvattentemperaturen förblir den-
samma.) Med helt vattenburen värme blir netto-
besparingen av köpt el i stort sett lika stor som
belysningsbesparingen.

Så här stora blir besparingarna
Exemplen ovan visar att nettobesparingen av be-
lysningsåtgärder är ganska komplicerad att förut-
säga eftersom så många faktorer är inblandade.
Viktigt är att den totala energianvändningen mins-
kar i samtliga fall så snart den vanliga belysningen
ersätts med lågenergilampor (i beräkningarna har
samtliga lampor bytts mot lågenergilampor men
den stora besparingen görs naturligtvis på de lam-
por som har lång brinntid). Eftersom förutsättning-
arna är så olika i olika hus är det dock svårt att ge
ett generellt mått på hur mycket som sparas un-
der ett helt år. Mycket grovt kan man förvänta sig
att i ett elvärmt hus netto spara hälften av den be-
sparing som görs på belysningen. Allmänt gäller
också att ju mindre husets uppvärmningsbehov är,
desto större blir nettobesparingen från belysnings-
åtgärden.

Det finns även principiella skillnader på om
den sparade belysningselen ersätts med högvärdig
elvärme eller lågvärdig värme från system som
försörjs med spillvärme eller naturvärme (fjärr-
värme, solfångare, värmepumpar etc.). Som exem-
pel på utnyttjande av naturvärme kan nämnas att
många elvärmda hus nu utrustas med värme-
pumpar, bl a efter Nuteks tävling. Om all sparad
belysningsel i ett sådant hus under vinterhalvåret
resulterar i motsvarande ökning till radiatorsy-
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Värmesystem Nettobesparing genom belysningsåtgärder (kWh el + värme)

Inne – utebliven
överskottsvärme Ute Totalt Besparing (%)

Elradiatorer med termostater 890 – 470 = 420 120 540 53%

Elvärme + värmepump 890 – 150 = 740 120 860 85%

Vattenburen med termostater 890 – 370 = 520 120 640 63%

Vattenburen med
utetemperaturstyrning 890 – 290 = 600 120 720 71%

♠

stemet, och detta försörjs med värmepump, så spa-
rar man ändå ca 2/3 netto av belysningsåtgärden
genom värmepumpens värmefaktor. Moderna,
välisolerade småhus med värmeåtervinning och/
eller värmepump, fjärrvärme eller liknande värme-
försörjning kan därmed sannolikt göra en årlig
nettobesparing av primärenergin som är mer än
75 procent av belysningsbesparingen.

I tabellen nedan visas några exempel på tänk-
bara besparingar genom att byta samtliga 40 W och
60 W glödlampor mot 9 W respektive 11 W låg-

energilampor i ett 70-tals hus. Husets totala ener-
gibehov är 25 000 kWh per år varav ca 16 000 kWh
avser uppvärmning, ca 4 000 kWh varmvatten och
ca 5 000 kWh hushållsel. Energivinsten jämförs
för några olika typer av uppvärmningssystem. Ge-
nom effektiviseringen sparas ca 890 kWh per år
på innebelysningen och 120 kWh per år på ute-
belysningen. Hela elbesparingen syns naturligtvis
på belysningskontot men en del av besparingen
inomhus resulterar i en ökning på radiatorsidan (el
eller värme, vilket som råkar vara aktuellt).
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Vad är övertoner?
I elnätet ändrar spänning och ström riktning 100
gånger per sekund. Det är en mjuk, gradvis väx-
ling mellan tilltagande och avtagande som följer
sinuskurvan:

Övertoner på elnätet

omkring i nätet som så kallade övertoner. Efter-
som övertonerna alstrats av nätets 50 Hz, kom-
mer de att svänga i harmoni med denna frekvens.
Tredje övertonen svänger tre gånger så snabbt, dvs
150 Hz. Femman svänger fem gånger så snabbt,
alltså 250 Hz, medan sjuan ligger på 350 Hz och
nian på 450 Hz…

Många apparater, som t ex datorer, mikrovågsug-
nar, TV- och videoapparater, kan dock bara ta till-
vara den ström som levereras när spänningen är
tillräckligt hög. Inte heller använder de den ström
som levereras när strömstyrkan är som starkast,
dvs i sinuskurvans topp och i sinuskurvans dal.
Deras strömanvändning kan tecknas som fyrkan-
tiga pulser:

Den ström som blir över, dvs den ström som mot-
svaras av de blåa fälten i figuren ovan, måste ta
vägen någonstans och det gör den genom att smyga

Oftast smyger övertonerna omkring relativt
omärkligt, men ibland – som t ex i industrier där
många datorer och mycket kraftelektronik sam-
verkar – kan de ställa till med stora besvärligheter
i nätet. Tredje övertonen har t ex en utstuderad
förmåga att öka strömmen i den så kallade noll-
ledaren, som i olyckliga fall kan bli så varm att det
börjar brinna.

Men även de mindre kraftfulla övertonssväng-
ningar som orsakas av hushållens apparater, kan
vara besvärande. De ger ”föroreningar” i form av

NÄTFREKVENS

3:E ÖVERTONEN

5:E ÖVERTONEN

7:E ÖVERTONEN

9:E ÖVERTONEN
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spänningstoppar och dalar som kan vara besvär-
liga för känslig elektronik och orsaka störningar, i
värsta fall i viktiga signalsystem. Mycket starka
övertonssvängningar drabbar transformatorerna,
som får försämrad effektivitet. Dessutom tar över-
tonerna helt enkelt plats på ledningarna, vilket
minskar nätets förmåga att leda fram nyttig ström.

Övertoner från HF-don
För alla apparater med större effektförbrukning
finns normer och krav, som tillverkaren måste följa
för att begränsa apparatens förmåga att alstra över-
toner. De flesta lågenergilampor förbrukar så lite
effekt att de inte omfattas av dessa regler.

Men lysrör och lågenergilampor som drivs med
hjälp av HF-don, förbrukar bara ström under
mycket korta perioder. Pulsen blir spetsformad:

♠

ning av framför allt tredje övertonen kunde upp-
mätas, men denna ökning blir helt försumbar jäm-
fört med de övertoner som alstras av övrig hem-
elektronik.

För strömmen på nolledaren gav de 106 låg-
energilamporna i experimentets sista del en ök-
ning med 9 procent. Det helt dominerande bidra-
get kommer från övriga apparater (TV, diskma-
skin, tvättmaskin, kaffebryggare mm).

Positivt för nätspänningen
Förutom övertonsmätningarna studerades även
den så kallade spänningsdistorsionen, som också
är av stor betydelse för nätets kvalitet. Här visade
sig lamporna ha en gynnsam effekt, distorsionen
minskade med 0,2 procent (vilket förklaras med
att framför allt lampornas femte överton inte sum-
meras till femman från annan apparatur, istället
motverkar de varandra).

Det sista resultatet ska dock tolkas med för-
siktighet. De sjutton husen utgör bara en del av
nätet, vilket har stor betydelse då det gäller mät-
ningar av spänningen (men inte för mätningar av
strömstyrkan, vilket är vad som mäts för att stu-
dera övertoner). Dock har en betydligt större stu-
die av lågenergilampornas inverkan på spännings-
distorsionen genomförts vid Tekniska högskolan i
Wien. Verkliga mätningar av 1 440 lågenergilampor
av skiftande fabrikat kombinerades med teoretiska
beräkningar. Ett viktigt resultat är att distorsionen
sjunker så länge lamporna är av skilda fabrikat men
stiger något om alla lampor är av samma märke.

Mindre störningar i framtiden
Det är tekniskt fullt möjligt att förbättra lågenergi-
lamporna så att störningarna i form av övertoner
minimeras. Sådana lågenergilampor finns också på
marknaden, men kostar mer än de lampor där inga
åtgärder vidtagits. Don av allra senaste snitt har,
förutom en rad andra fördelar främst vad gäller
storlek, betydligt bättre egenskaper vad gäller vär-
nandet av elnätets kvalitet.

…och det spill, som kan orsaka övertoner blir
som synes mycket stort. Skulle de därför, om de
introduceras i större skala, kunna orsaka märkbara
försämringar vad gäller elnätets kvalitet trots den
låga effekten?

Fältförsök visar
försumbara förändringar
För att utröna detta har Elforsk och NUTEK ge-
nomfört en fälttest i en radhuslänga med sjutton
hus i Huddinge. Spänning och strömstyrka regist-
rerades med tio minuters mellanrum under en
vecka, varefter husen förseddes med först tre och
därefter sex lågenergilampor vardera. En svag ök-
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Strålning/Elektromagnetiska fält

Vad är strålning?
Strålning, eller elektromagnetiska fält, är energi i
rörelse. Den förekommer med olika intensitet och
med olika våglängd, från den mycket snabbt sväng-
ande joniserande strålningen till de långvågiga
radiovågorna. Den för människan mest påtagliga
strålningen, det synliga ljuset, upptar en ytterst li-
ten del av det elektromagnetiska spektrat.

Joniserande strålning, även i låga doser, antas
ha effekter på människa och miljö. Det finns alltså
inget ”tröskelvärde”, under vilket denna sorts strål-
ning har bevisats vara oskadlig. I vissa tidiga mo-
deller av lågenergilampor fanns radioaktiv substans
i glimtändaren. Den tekniken används inte i dag,
och varken lågenergilampor eller lysrör ger något
som helst bidrag till den joniserande strålningen.

De eventuella hälsoeffekterna av annan strål-
ning än den joniserande är fortfarande ännu inte
helt utredda. Stor uppmärksamhet har riktats på
de snabbt växlande magnetfält som finns runt
kraftledningar och elledningar, transformatorsta-
tioner och elektriska apparater. Svenska myndig-
heter har beslutat att försiktighetsprincipen ska
tillämpas, dvs att de starka fältstyrkorna ska und-
vikas.

När ström leds genom en ledning bildas alltid
ett magnetfält runtomkring. I en vanlig lampsladd
går strömmen i två olika ledare, och med olika rikt-
ning. Det gör att de magnetfält som bildas tar ut
varandra. Det råder emellertid inte alltid balans
mellan strömmarna i ledningarna, vilket är förkla-
ringen till de svaga magnetfälten runt de elektriska
apparaterna. Det magnetfält som uppstår runt
dessa avtar mycket snabbt med stigande avstånd,
och är nere i bakgrundsvärdet efter ungefär en
meter.

I kraftledningar tar magnetfälten inte ut varandra
eftersom ledningarna har ett visst avstånd sins-
emellan. Runt kraftledningar och t␣ ex järnvägar
med starkströmsledningar kan magnetfälten fort-
farande vara påtagliga på hundra meters avstånd.

Ju högre strömstyrka, desto kraftigare fält. När
strömstyrkan minskar, avtar magnetfältet i mot-
svarande grad.

Elektriska fält är spänningsfält som bildas mel-
lan två olika laddade föremål. De bestäms av spän-
ningen på nätet och mäts i volt per meter (V/m).

Metallföremål kan bli elektriskt laddade om
de är dåligt jordade eller finns i närheten av andra
elektriskt laddade föremål. I våra kök och badrum
är alla elinstallationer skyddsjordade. Kontors-
belysningen är i allmänhet jordad medan skriv-
bordslampan hemma sällan är det. Moderna ljus-
källor med dubbel isolering fungerar emellertid
som en skyddande bur mot omgivningen, precis
som bilen är ett perfekt skydd mot blixten. Vill
man undvika elektriska fält från lampan är en bra
metod att jorda bländskyddet.

Såväl elektriska som magnetiska fält kan vara
både statiska, dvs stillastående, och växlande. Ett
växlande fält byter både riktning och styrka. Att
fälten växlar beror på att strömmen levereras i
sinusvågor. Vågorna kan ha låg eller hög frekvens.
Om fälten bildas av vanlig 50 Hz växelström by-
ter fältet riktning hundra gånger per sekund. Man
talar om olika band, eller frekvensområden, som
mäter våglängden.

När det gäller elektromagnetiska fält (EMF)
finns ingen lagstiftning eller gällande gränsvärden.
MPR (Mät- och Provningsrådet inom Swedac) har
dock tagit fram rekommendationer för bildskärmar.
Inom frekvensområdet 5–2␣ 000 Hz bör de mag-
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netiska fälten inte överskrida 0,25 mikroTesla (µT),
inom frekvensområdet 2␣ 000–400␣ 000 Hz inte
över 0,025 µT. För elektriska fält gäller motsva-
rande 25 V/m och 2,5 V/m. Dessa värden används
även av TCO i deras bildskärmstest. I de fält-
mätningar som utförts på ett stort antal energi-
effektiva belysningsinstallationer inom projektet
”Ljusa korridorer”, stannade samtliga uppmätta
värden på styrkor under en tiondel av dessa rikt-
värden.

Fälten minskar med hälften
Medan glödlampans ström löper genom en glöd-
tråd, är lysrören och lågenergilamporna försedda
med två elektroder i varsin ände av ett rör genom
vilken strömmen leds. För att leda strömmen ge-
nom röret behövs ett förkopplingsdon. I konven-
tionell teknik består donet av en reaktor, en tän-
dare och en kondensator. Detta har under ett an-
tal år alltmer ersatts av elektroniska driftdon, HF-
don. Därmed har också de elektromagnetiska fäl-
ten kunnat minskas – generellt sätt till hälften.

De magnetiska fälten från lågenergilampor och
kompaktlysrör med elektronisk förkoppling är
betydligt lägre än från vanliga glödlampor och
lysrörsarmaturer. Det beror på att de utnyttjar
mindre ström. Däremot är de elektriska fälten från
lågenergilamporna något större än från glöd-
lamporna, detta på grund av den elektriska ladd-
ningen i röret.

De mätningar av elektromagnetiska fält (EMF)
som gjorts runt ljuskällor visar att urladdnings-
lamporna (lysrör och lågenergilampor) är bättre
än glödlamporna. Magnetfältet alldeles intill en
glödlampa på 75 W motsvarar 1 µT medan en låg-
energilampa eller kompaktlysrör som ger samma
ljus bara ger ifrån sig 0,2 µT. Redan två decimeter
ifrån ljuskällan är värdet från lågenergilampan el-
ler kompaktlysröret inte längre mätbart, medan
det fält som kan mätas från glödlampan motsva-
rar de värden som mäts alldeles intill lågenergi-
lampan.

Exemplen ovan gäller alltså lysrör och låg-
energilampor försedda med elektroniska HF-don.

Våglängd (m)
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De äldre, konventionella donen ger högre värden
på såväl de magnetiska som de elektriska fälten.

I stort sett all belysning som gäller lysrör, kom-
paktlysrör och lågenergilampor som säljs i dag har
dessa elektroniska laddningsdon. De elektroniska
donen ger till och med avsevärt mindre elektriska
fält än själva armaturkonstruktionen.

I en annan mätundersökning från Arbetslivs-
institutet i Umeå konstaterar forskarna att elektro-
magnetiska fält från korrekt installerade och jord-
ade takarmaturer med lysrör är så små att vanliga
mätinstrument inte kan urskilja dem i det allmänna
elektromagnetiska bruset i omgivningen.

Arbetslivsinstitutet i Stockholm har för Energi-
myndighetens räkning gjort en sammanställning
av en rad mätningar av kontorsbelysning. Listan
över en lång rad fabrikat och modeller av olika
lösningar med moderna, smala T5-lysrör visar att
alla förslag med god marginal underskrider de rikt-
värden som satts upp för elektromagnetiska fält.

Högfrekvensdon tar bort flimret
Med elektroniska högfrekvensdon, så kallade HF-
don, tänds och släcks ljuset i lysröret, kompaktlys-
röret eller lågenergilampan mer än 60 000 gånger
per sekund. Med konventionella don sker växling-
arna 100 gånger per sekund.

De snabba växlingarna skapar ett jämnt ljus-
flöde, lyspulvret hinner aldrig tappa i lyskraft och
ljusflödet blir jämförbart med glödlampans.

HF-donen förbättrar eleffektiviteten och för-
enklar möjligheterna att styra ljuskällorna med t ex
närvarogivare. Till skillnad från konventionella don,
börjar de inte att brumma med stigande ålder. Men
än viktigare är att HF-drift tycks kunna vara en av
lösningarna på de elöverkänsligas problem.

De diffusa symptomen – huvudvärk, ögon-
besvär, hudirritationer, koncentrationssvårigheter,
stress och psykiska problem – kopplas gärna sam-
man med bildskärmsarbete. Men eftersom fors-
karna inte kunnat finna några påvisbara samband,
har människor som relaterat sina besvär till elektro-

magnetiska fält haft svårt att bli tagna på allvar.
Nu kan man emellertid tala om ett forsknings-
genombrott. Många elöverkänsliga framhåller att
de samtidigt är känsliga för lysrör. Flera studier som
genomförts på senare år visar också att vi männi-
skor faktiskt påverkas av lysrören – men inte av de
elektromagnetiska fälten utan av det ”osynliga
flimret”.

Ljuset från elektrisk belysning varierar i styrka
i takt med växelströmmens svängningar. I en glöd-
lampa är variationen, ljusmodulationen, bara fem
till tio procent. Detta eftersom glödtråden fort-
sätter att lysa mellan pulserna.

Inte heller det lyspulver som finns i ett lysrör
eller i en lågenergilampa, hinner slockna helt mel-
lan strömväxlingarna. Men variationen i ljusflödet
är betydligt större. När lysröret fungerar normalt
ser vi inte svängningarna. De är för snabba för att
uppfattas av blotta ögat. Flimret blir synligt först
när röret börjar tjäna ut och lyspulvret ”tappat
kraften”.

Den nya generationens lysrör har en ny typ av
lyspulver, som ger högre ljusutbyte och därmed
lägre energiförbrukning. Nackdelen är att pulvrets
efterlysningstid är kortare, vilket ökar modula-
tionen som kan bli upp emot 50 procent – förut-
satt att rören sitter i armaturer med konventio-
nella, elektromagnetiska laddningsdon. Med den
nya generationen don, HF-don, kommer pulserna
genom röret eller lågenergilampan i så snabb följd
att pulvrets lyskraft inte hinner mattas. Ljuset flö-
dar jämnt, variationen är bara någon procent.

Det forskarna nu lyckats identifiera är att va-
riationerna i ljusflödet påverkar oss. Vi ser det inte,
men vår hjärna registrerar det. Studier som genom-
förts vid Arbetslivsinstitutet i såväl Stockholm som
Umeå och vid Tekniska högskolan i Lund har alla
nått samma resultat: det osynliga flimret ökar alfa-
aktiviteten i hjärnan. (Detta konstateras också i
en rapport till EU-kommissionen – Possible health
implications of subjective symptoms and electro-
magnetic fields – som ställer samman de euro-
peiska forskningsresultaten på området.)
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♠

Till skillnad från Arbetslivsinstitutets undersök-
ningar, där testresultaten från en grupp elöver-
känsliga jämfördes med resultaten från en kontroll-
grupp, gjordes undersökningen i Lund enbart med
friska, icke elöverkänsliga personer. Trots att ingen
av deltagarna angett eller visat några symptom på
elöverkänslighet, visade sig en grupp av dem vara
mer känsliga för ljus från lysrör med konventio-
nella driftdon än för högfrekvent lysrörsljus. De
reagerade med högre alfaaktivitet i hjärnan och
visade också andra klassiska symptom på stress –
de arbetade fortare men gjorde fler fel.



12

Detta är kvicksilver
Kvicksilver är en tungmetall med den kemiska
beteckningen Hg. Det står för latinets hydrargy-
rum, som betyder vattensilver; i rumstemperatur
är kvicksilver flytande. Det är ett grundämne, vil-
ket innebär att det inte kan brytas ner.

Tungmetallen kvicksilver är mycket lättrörlig i
miljön och ansamlas i näringskedjan. Detta har den
gemensamt med t ex kadmium, medan en annan
giftig tungmetall som bly inte ”vandrar” på samma
sätt.

Kvicksilver förekommer i olika former: som
metalliskt, oorganiskt och organiskt kvicksilver.

Metalliskt kvicksilver är den glänsande, i rums-
temperatur flytande och luktfria metallen, som för
de flesta av oss är sinnebilden för ämnet. Den för-
ångas lätt och har också lätt för att bilda legeringar
med andra metaller – den amalgamerar. Som ånga
tas den upp av kroppen via andningsorganen,
medan den i flytande form kan gå rakt igenom
matsmältningsapparaten utan att påverka kroppen.

Oorganiskt kvicksilver förekommer som salter.
Oorganiskt kvicksilver tas upp i kroppen genom
andningen och huden. När oorganiskt kvicksilver
hamnar i naturen hjälper mikroorganismer till att
ombilda det i organiska föreningar som kan hän-
föras till våra värsta miljögifter.

Det är alltså detta organiskt bundna kvicksilver,
framför allt metylkvicksilver, som är den farligaste
formen för människa och miljö. Kvicksilver på-
verkar andningsorganen och det centrala nervsy-
stemet. Det kan orsaka psykiska störningar och ge
fosterskador. Metylkvicksilver kan passera moder-
kakan och ansamlas i fostrens hjärna. Redan låga
halter misstänks kunna försämra inlärningsför-
mågan hos barn, och akut förgiftning kan leda till

döden. Kvicksilver förs även över från mor till barn
via modersmjölken.

Vi får i oss kvicksilver främst genom att äta
fisk. 10␣ 000 sjöar i Sverige är svartlistade av Na-
turvårdsverket. Fisken från dem innehåller mer än
1␣ mg kvicksilver per kilo.

I Sverige betades tidigare utsäde med kvicksil-
ver som skydd mot svampangrepp, vilket ledde till
massdöd av fåglar. Inom massa- och pappersin-
dustrin användes kvicksilver för att hålla mikro-
organismer borta.

Kvicksilver har också förekommit i bl␣ a färg-
och plastindustri, sprängämnestillverkning och
ytbehandlingsindustri. I dag är klor-alkaliindustrin
den största användaren. Dessutom finns kvicksil-
ver i olika slags varor som elektriska komponen-
ter, batterier, mätinstrument, tandamalgam – och
ljuskällor.

Varför kvicksilver?
Alla lysrör och lågenergilampor innehåller kvick-
silver. Eftersom urladdningslamporna inte har nå-
gon glödtråd, måste strömmen ledas på annat sätt
mellan elektroderna i rörets ändar för att ge ljus.
Det är här kvicksilvret behövs, tillsammans med
en ädelgas (argon eller krypton). När strömmen
leds genom gasen i röret aktiveras kvicksilver-
atomerna att avge ultraviolett ljus. UV-ljuset stud-
sar mot rörets innerväggar, där ett lyspulver om-
vandlar det till synligt ljus.

Än har man inte hittat något ämne som kan
ersätta kvicksilver. Däremot har en platt lysrörs-
lampa utan kvicksilver för användning i datorernas
LCD-skärmar presenterats av en tillverkare av ljus-
källor.

Kvicksilver
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Generellt gäller att kvicksilverinnehållet i ur-
laddningslamporna ökar med effekten. Moderna
lysrör ger dock mer ljus under längre tid med mind-
re mängd kvicksilver än gamla; produkten har helt
enkelt förbättrats. Ny teknik har också gjort att
kvicksilvermängden i lamporna kunnat reduceras
med så mycket som 80 procent.

Ett spärrskikt mellan glaset och lysröret hind-
rar kvicksilvret från att sugas upp av glaset, vilket
gör att glaset behåller ljusgenomsläppligheten
under hela lysrörets livstid samtidigt som denna
konstruktion förenklar återvinningen. Ny och mer
exakt doseringsteknik med en fördoserad kvick-
silverkapsel har också bidragit till att kvicksilver-
mängden per lampa kunnat minska avsevärt.

Det genomsnittliga kvicksilverinnehållet för
fullfärgslysrör ligger i dag på 4␣ mg och för enkel-
färgslysrör på 15␣ mg. Det lägsta innehållet för lys-
rör är 3␣ mg. Lågenergilamporna innehåller i me-
deltal 5␣ mg, allt enligt belysningsbranschens upp-
gifter till myndigheterna. Gamla lysrör kan inne-
hålla ända upp till 50␣ mg kvicksilver.

Hur mycket används –
och var hamnar det?
Det är något osäkert hur mycket kvicksilver som
används varje år till ljuskällor i Sverige. Lamp-
leverantörernas förening (Lampa), som omfattar
de ledande varumärkena och med ungefär 80␣ pro-
cent av marknaden, uppskattade tidigare försälj-
ningen 1995 från sina medlemsföretag till 240 kg.
Efter noggrannare beräkningar har uppgiften re-
viderats till 150␣ kg.

Under 1997 sålde de Lampa-anslutna företa-
gen ljuskällor som innehöll totalt 122␣ kg. Kemi-

kalieinspektionen (KemI) och Naturvårdsverket
(SNV) sluter sig utifrån detta till att den totala
användningen av kvicksilver i ljuskällor 1997 upp-
gick till 152␣ kg.

Det finns inga exakta uppgifter på hur mycket kvicksil-
ver som sprids i Sverige per år genom försäljningen av
lågenergilampor och lysrör. Diagrammet visar myndig-
heternas uppskattning för hela marknaden.

Källa: Avveckling av kvicksilver. Rapport från ett rege-
ringsuppdrag. KemI och SNV 1998.
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Mängden kvicksilver från lysrör minskar, fram-
för allt tack vare de stora framstegen med kvick-
silverreducering i fullfärgslysrör. Vad gäller lysrörs-
lamporna, tar den ökade försäljningen ut det mins-
kade innehållet av kvicksilver. Det rör sig emeller-
tid om förhållandevis små mängder totalt sett –
en ökning från 5,5␣ kg till 6,5␣ kg.

Men vad händer med det kvicksilver som finns
i omlopp från ljuskällor? Lysrör och lågenergi-
lampor klassas som farligt avfall och ska lämnas
till miljöstationerna. Men här brister det. I Sverige
har vi mycket dålig kontroll över lampskrotet.
KemI och SNV konstaterar att insamlingsgraden
för ljuskällor inte kan beräknas; det finns helt en-
kelt inga uppgifter om hur stor mängd ljuskällor
som i dag går till säker deponi. Det brister i infor-
mationen till konsumenterna från kommuner, in-
samlingsbolag och tillverkare.

Bara en fjärdedel av de svenska lysrören hamnar
där de borde. I Tyskland, däremot, samlas 70–80 pro-
cent av förbrukade urladdningslampor in. I Neder-
länderna nådde man långt över hälften på bara två
år. I Österrike är insamlingsgraden likaledes över
hälften och i Schweiz mellan 60 och 70 procent.

Såväl EU-blomman som den nordiska Svanen-
märkningen har tagit fram kriterier för miljö-
märkning av ljuskällor. Men inte ett enda företag
har sökt licens! Nu kan emellertid en förbättring
vara på gång. Nya regler om producentansvar för
elektriska och elektroniska produkter och en ny
renhållningsförordning håller på att utarbetas. Pro-
ducenterna kommer att åläggas större ansvar för
att ta hand om uttjänta ljuskällor.

Nej till kvicksilver,
ja till lågenergilampor
Miljöpropositionen slår fast att användningen av
kvicksilver ska avvecklas till sekelskiftet. I princip
innebär det ett totalförbud. Men man har gjort
vissa undantag, och ljuskällor är bland de produk-
ter som fått dispens.

Kan det då verkligen vara försvarbart att an-
vända lysrör och lågenergilampor som innehåller

kvicksilver? Svaret är ja. Det är inte bara försvar-
bart, det är en god miljöhandling.

I länder där en stor del av elen produceras i
kolkraftverk, blir de totala kvicksilverutsläppen
från glödlampor större än för lågenergilampor.
Glödlampan innehåller visserligen inget kvicksil-
ver, men för att ge samma ljus använder den fem
gånger så mycket el som lågenergilampan. Liksom
alla andra fossila bränslen innehåller kol kvicksil-
ver, och en glödlampa som använder sådan el un-
der cirka 10␣ 000 timmar påverkar miljön med 18-
19 mg kvicksilver medan lågenergilampans påver-
kan stannar på 3–3,5 mg.

Beräkningar av hur mycket kvicksilver en låg-
energilampa respektive en glödlampa använder
under hela sin livscykel, dvs för tillverkning, un-
der den tid den används och när den – som sämsta
möjliga alternativ – slängs, visar att lågenergi-
lampan använder mindre än hälften så mycket
kvicksilver som glödlampan. Om lågenergilampan
hamnar där den bör, nämligen till återvinnings-
stationen, blir dess utsläpp minimala.

I Sverige produceras nästan all el med kärn-
kraft och vattenkraft. Naturskyddsföreningen räk-
nar med att varje svensk lågenergilampa minskar
den svenska elförbrukningen med 390 kilowatt-
timmar. Sett till svenska förhållanden hjälper an-
vändningen av lågenergilampor alltså till att minska
mängden kärnkraftsavfall.

Urladdningslampornas fördelar blir uppenbar
med ett exempel från Tyskland, som visserligen är
teoretiskt men ändå belysande: Utgångspunkten
är att ljusutbytet är 75 l/W (lumen per watt) för
alla urladdningslampor och att alla glödlampor har
ett ljusutbyte på 15 l/W. Att byta ut all belysning
som innehåller kvicksilver i Tyskland mot glöd-
lampor skulle med de förutsättningarna kräva ett
energitillskott på 150 TWh (terawattimmar), vil-
ket motsvarar ungefär 30 stora kraftverk. Det mot-
svarar Tysklands hela produktion av kärnkraft (och
drygt den dubbla svenska kärnkraftsproduktionen).
Drar man ut jämförelsen till att omfatta hela EU,
skulle det betyda att ytterligare 670 TWh måste
genereras, dvs tio gånger den svenska kärnkraften. ♠
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En glödlampa använder mer kvicksilver än ett lys-
rör. Hur mycket kvicksilver som en lampa, ett van-
ligt lysrör eller ett kompaktlysrör bidrar med beror
på hur energin som driver ljuskällan alstras. Ju
större andel av energimixen som produceras med
fossila bränslen, desto större mängd kvicksilver,
eftersom alla fossila bränslen innehåller kvicksil-
ver. Diagrammet utgår från den amerikanska ener-
gimixen för elproduktion, som är ganska lik den
europeiska kraftmixen. Det innebär 56 procent kol,
9 procent fossilgas, 4 procent olja och 31 pro-
cent icke fossila bränslen.

Källa: IAEEL Newsletter 3/93, 1/94 och 4/94.
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