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ALLMÄNT

För att uppnå en bra inomhusbelysning finns det många faktorer som skall
beaktas och krav som skall uppfyllas.
Avsikten med denna handling är att säkerställa att en att god ljusmiljö erhålles
vid alla om-, till- och nybyggnader, samt att klargöra vilka krav som gäller inom
lokaler som förvaltas av Landstinget Sörmland.

Orientering
PTS-Belysning är utarbetad av Landstinget Sörmland för att utgöra bas vid
planering och projektering av belysningsanläggningar inom landstingets
fastigheter.

PTS-Belysning skall användas tillsammans med RFP (Rumsfunktions-program).
Vid motstridiga uppgifter eller vid speciella förutsättningar gäller respektive
RFP före PTS-belysning.
Speciella rum får alltså särbehandlas i varje projekt.
PTS-Belysning behandlar ej tillsatsbelysning, som bords- och golvlampor.

I programskedet skall man i ett tidigt skede ge information till
projektgruppen/installatören angående belysningsplaneringen.
Detta innebär att projektgruppen/installatören på ett tidigt stadium kan beakta
kraven för sin fortsatta verksamhet.

Lagar, Förordningar och Standarder
Projektering enligt gällande Svensk Standard och Bygghandling 90
Boverkets regler, BBR
Svensk lag och normer
Ljus & rum, Planeringsguide för belysning inomhus och SS-EN 12464-1
Elinstallationer i medicinska utrymmen SS 437 10 02
Nödbelysningssystem SS-EN 1838
System för avbrottsfri elförsörjning SS-EN 50 171
Anläggningar för utrymningsbelysning SS-EN 50 172
Brandskyddsföreningens rekommendationer ”Vägledande Markering-
Nödbelysning” 2014.
Landstingets PTS – Avbrottsfri kraft (UPS)
Landstingets anvisningar för Drift- och underhållsinstruktioner EL
VGU- vägars och gators utformning
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Miljöbetingelser
För all material som används i entreprenaden skall bra miljöval väljas,
exempelvis skall all plast vara halogenfri.
Vid val av armaturer skall miljöhänsyn tas med avseende på materialval och
leverantörs tillverkningsprocess.
Miljövarudeklaration skall efter anmodan överlämnas på använd material.

BELYSNINGSPOLICY:

Följande policy gäller:

- Företrädesvis används armaturer med LED-ljuskällor.

- Armaturer väljs med LED-ljuskällor av god kvalitet min Macadam 4 SDCM
med god jämnhet med avseende på färgtemperatur och spridning.

- Företrädesvis används LED-driftdon med multifunktion för ljusreglering
dvs fungera för både för dali och faspulskontroll. Undantag är utrymmen
som exempelvis WC/RWC, förråd, driftutrymmen mm. Där sensorstyrning
med on/off funktion kan förekomma.

- LED-driftdon skall generera flimmerfritt ljus, utan störningar på nätet.

- Belysningsnivån skall vara enligt gällande normer och anpassad till
verksamhetens behov. Som tumregel så bör installerad belysningseffekt ej
överstiga 8 W/m2. Värdet beräknas för hela byggnader eller områden.
Enstaka rum kan överskrida denna nivå pga av verksamhetens varierande
och specifika behov.

- Vid beräkning av ljusnivåer skall även färgsättning beaktas.

- För att minska energiförbrukning och miljöpåverkan föreskrivs lämpliga
system för ljusreglering.  Dali med routersystem, dali-broadcast, eller
fristående system med närvarosensorer och i förekommande fall
dagsljusstyrning. System väljs efter rumsfunktioner och behov.

- I verksamhet med höga krav på hygien bör ej sk ”aktiv tändning” förekomma.
I sådana specifika fall skall automatisk tänd/släck (ljusreglering) föreskrivas
med möjlighet att reglera manuellt on/off/dim.
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- Belysningssystemen skall vara lätta att underhålla. Det skall finnas tillgång
till reservdelar utan långa leveranstider samt support från leverantörer.
Underhållsplaner bör upprättas.

- Där höga höjder förekommer skall arbetsmiljö och servicemöjlighet beaktas
vid val av belysningslösning. Tex väljs armaturer med uppljus före pendlad
eller infälld belysning. Pendlad belysning på höga höjder förses med
hissanordning.

- Armaturer skall passa in väl i miljön och bidra till att förhöja rumsupplevelsen.
Armaturplacering skall samordnas med övrig utrustning och övrig teknik som
kylbafflar, ventilationsdon, sprinkler mm.
Även ljudkrav beaktas vid infälld installation i undertaket.

- Vid planering av belysning skall armaturering ske i linje med framtagna
typrum, se bilaga 1.

- Belysningen skall vara orienterad efter arbetsplatsernas utformning, och vara
anpassad för verksamheten inom rummet.

- Risk för bländning skall beaktas vid val av armaturtyp.
Armaturer med hög luminans undviks.

- Armaturer skall väljas utifrån hygien- och energibesparingskrav.
Till exempel skall armaturers beskaffenhet såsom; material, lätt
avtorkningsbara, ej dammsamlande, samt tålighet mot desinficering beaktas.

- Klassning av rum skall beaktas. I enlighet med Elinstallationer i medicinska
utrymmen SS 437 10 02
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63.F BELYSNINGS- OCH LJUSSYSTEM

Funktioner
Belysning skall styras på ett funktionellt och energieffektivt sätt.

Belysningsanläggningen skall utföras med minsta möjliga effekt i förhållande
till den belysningsstyrka som krävs.

Ledningssystem
Kablar ska vara skärmade och halogenfria samt skyddas från värme och
UV- ljus vid anslutning i armatur.
Gruppledningar skall dimensioneras med hänsyn taget till spänningsfall.

Ordinarie reservkraftsystem (favoriserad kraft)
Inom anläggningar där ordinarie reservkraftsystem finns tillgänglig skall för varje
projekt behovet och kraven av ordinarie reservkraftsystem för belysning utredas.

Nödljus- och vägledningsarmaturer samt nödljusaggregat skall alltid matas med
ordinarie reservkraftsystem, där sådan finns att tillgå.

I vissa utrymmen skall belysning vara UPS-uppbackad. Omfattning utreds från
fall till fall.

Styrsystem
I ny- och ombyggnadsprojekt bör överordnat dalisystem med routrar för
belysningsstyrning eftersträvas. Dalisystem förordas för exempelvis
konferensrum, korridorer och vårdavdelningar där krav på flexibilitet finns.
Även i mindre system bör dali eftersträvas eller förberedas installationsmässigt.
Daliroutrar ansluts/förbereds för uppkoppling mot centralt system.

Paneler för belysningsstyrning skall märkas tydligt med text för varje funktion
för varje knapp.
Hygienkrav beaktas vid val av dali-panel.
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ÖVRIGT:

Armaturbeteckningar:

På ritningar skall det finnas en beteckning för respektive armatur som återfinns
i armaturförteckningen, ett sk. armaturlittra.
Littrat består av en bokstav som anger montagesätt och en siffra som anger
ordningsföljd i armaturförteckningen.

A = Armaturskena
I = Infälld i tak
K = Konsol
L = På lina
P = Pendlad

S = Stolpe
T = Dikt tak, ytmonterad
U = Under överskåp
V = Dikt vägg
N= Nödljus/Vägledande
belysning

Armaturförteckning:
I armaturförteckningen skall alla i projektet ingående armaturtyper återfinnas
med bestyckning, artikelnummer och tillverkare. Effekt (W), ljusflöde (lm) och
färgtemperatur (K) skall även framgå.
Funktion om styrning och ljusreglering skall framgå antingen i armatur-
förteckning, eller i teknisk beskrivning med hänvisning från armaturförteckning.

Utrymmen:
Lokaler klassas efter gällande starkströmsföreskrifter.
Klassning av rum enligt Medicinska utrymmen SS 437 10 02.

Hygienkrav
Hygienkrav skall utredas för varje rum och armaturval anpassas efter dessa krav.
IP-klass, avtorkningsbara, dammfria, ytstruktur mm.
Armaturer skall vara lätt avtorkningsbara och golvstående armaturer skall ej
föreskrivas. Se även BOV ”Byggenskap och vårdhygien”.

Handikappkrav:
God belysning för synskadade. Beakta färgåtergivning, kontraster samt
avbländning.

Farligt arbete:
Inom högriskområden skall nödbelysning installeras.
Särskilda förutsättningar i t.ex. laboratorium skall alltid utredas.
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Samordning:
Samordning skall ske mellan olika teknikfack. Armaturer samordnas i undertak
mot övriga installationer såsom ventilation kyla sprinkler och brandlarm.
Närvarosensorer samordnas mot övriga installationer, placeringsmässigt och
funktionsmässigt.
Armaturplacering och montagesätt redovisas så exakt som möjligt.
Underlag där fysisk storlek framgår lämnas till A för samordning mellan infällda
armaturer samt övriga installationer i u-tak.

63.FD BELYSNINGSSYSTEM PÅ GÅRD ELLER I PARK

Allmänt
Vid planering av belysning utomhus skall en jämn bländfri belysning eftersträvas.
Belysningen skall ge en trygg känsla för de som promenerar eller cyklar. Man
skall även kunna se ansiktet på den man möter.
LED-ljuskällor med god färgåtergivning min CRI 80 och 3000K används.
Leddriftdon med möjlighet att reglera ljuset med dali, nattsänkning eller dyl.

Anvisningar i VGU skall följas.

System och funktioner
Ytterbelysning regleras centralt och automatiskt via ljusreläer och tidsfunktioner.
System för nattsänkning övervägs vid ombyggnad/nybyggnad.

63.FE BELYSNINGSSYSTEM VID FASAD E D

Allmänt
Belysning vid fasader skall utformas så att ytorna blir upplysta och ger en
trygghetskänsla för de personer som passerar eller vistas i området.
Utomhusbelysning utformas i förekommande fall i samråd med system för larm
och kameror.
Ev. fasadbelysning får inte uppfattas som störande för de som vistas inne i
huset eller i intilliggande hus.
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63.FF SYSTEM FÖR ALLMÄNBELYSNING OCH ARBETSPLATSBELYSNING
I HUS

Funktioner:
Grundförutsättningen är att i rum där ingen vistas ska belysningen släckas
automatiskt efter förinställd tid.

I huvudsak installeras armaturer med LED.

I rum med flera ingångar skall belysningen kunna tändas från mer än en ingång,
(eller via sensor).

Montage:
För montering av pendlade armaturer vid arbetsplatser skall bärskena användas.
Armaturerna skall normalt anslutas med stickpropp i vägguttag som monteras
synligt på bärprofil för demonterbara undertak eller direkt på fasta undertak.

För att underlätta underhåll skall man alltid eftersträva att anslutning av armatur
sker via stickpropp. För att klara vissa belysningsstyrningar får dock
anslutningsledning och dosa användas alternativt snabbkopplingssystem typ
WAGO eller liknande.

Fast anslutning utförs för väggarmaturer.

Där armaturer monteras dikt demonterbara undertak skall dessa anslutas via
anslutningsledning till dosa ovanför det demonterbara undertaket.

Där höga höjder förekommer skall arbetsmiljö och servicemöjlighet beaktas vid
val av belysningslösning. Tex väljs armaturer med uppljus före pendlad eller
infälld belysning. Pendlad belysning på höga höjder förses med hissanordning.
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Ledningssystem
Belysningssystem skall anslutas till egna gruppledningar, uttag vid strömställare
får ligga på samma grupp som belysningen och förses då med jordfelsbrytare.

I trapphus och korridor skall två efter varandra följande ljuspunkter anslutas
till olika gruppsäkring, alternativt kan redundant system med reservkraft och
nödljus, användas.
Kablar ska vara skärmade och halogenfria.

Miljöbelysning:
Miljöbelysningen tänds och släcks i huvudsak via strömställare.
Ev. växtbelysning styrs via tidkanal. Belysning av konstföremål och väggar styrs
tillsammans med övrig belysning inom rummet.

Definition: Med miljöbelysning menas den belysning som tillgodoser de mjuka
aspekterna i ett rum. Dvs. den belysning som förutom den allmänna
rekommenderade ljusnivån, förhöjer rumskänslan. Det kan vara ljus som belyser
väggar, konstföremål eller växter.
Denna belysning fungerar också som kontrasthöjare och kan förutom att vara en
välbefinnandefaktor också vara en viktig del i anpassning för synskadades
behov.
Till miljöbelysning hör också golvlampor, bordslampor, fönsterbelysning etc.,
viss del ingår i inredningen beakta landstingets gränsdragningslista.

SNB.1 FASTA LJUSARMATURER FÖR ÖPPEN MONTERING

Ljusarmatur monterad under kabelstege eller kabelränna
Beakta ljusarmaturens värmeavgivning vid val av belysningslösning och
placering av armatur.

SNB.2 FASTA LJUSARMATURER FÖR INFÄLLD MONTERING
Beakta infällnadsdjup och fritt mått för montering och demontering av armatur.

SNT.17 LED-ljuskällor
Armaturer levereras med LED med hög kvalitet och funktion samt jämnhet
beträffande ljusfärg.
LED-ljuskällor och LED-moduler ska uppfylla kraven enligt SS-EN 62612.
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SNT.23 Elektroniska driftdon
För armaturer med ljusreglering används generellt elektroniska driftdon av typ
”DALI/Faspulskontroll” för LED.

SNT.3 BLÄNDSKYDD OCH REFLEKTORER
Bländskydd skall vara jordade.

63.FH NÖDBELYSNINGS- OCH RESERVBELYSNINGSSYSTEM
Där det finns övervakningssystem för nöd- och vägledande belysning skall alla
armaturer anslutas till detta system.
Detaljerade planritningar med nödbelysnings- och vägledandearmaturer skapas.

SC EL- OCH TELEKABLAR M M

Matande ledningssystem inkl. dosor försörjande nödbelysningsarmaturer och
vägledande belysning matade från centralt reservkraftssystem skall uppfylla
elektrisk funktion i 60 minuter (EI60).

Kravet för nödbelysning och vägledande belysning är att den skall klara en
timmes nöddrift.

I undantagsfall kan icke brandsäkert förlagd matarkabel förläggas inom den
sista brandcellen, t ex. inom trapphus.

För att förhindra att en eventuell kortslutning påverkar nödbelysnings- och
vägledande armaturer i andra utrymningsvägar måste utgående slingor vara
separat skyddade, även vid nöddrift.

SJB.1 LADDNINGSBARA BATTERIER
Batteri för nödbelysningssystem och vägledande belysning skall vara av typ
longlife med minst 10 års ekonomisk drifttid.
Batteri skall ha en kapacitet som medger minst 60 minuters drift av
anläggningen.

SJD.1 STRÖMFÖRSÖRJNINGSAGGREGAT MED LADDNINGSLIKRIKTARE
Strömförsörjningsaggregat skall vara försett med inbyggt batteri.
Laddningslikriktaren skall vara konstantspänningsreglerande.
Summalarm (B) skall vara kopplat till ordinarie driftövervakningssystem.
Centralutrustning placeras i brandklassat utrymme, EI 60.
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SNT.1 LJUSKÄLLOR
För nödbelysning och vägledande belysning skall LED-ljuskälla användas.

63.FHB  NÖDBELYSNINGSSYSTEM

Nödbelysning anordnas i utrymningsvägar, i väg till utrymningsvägar (inom
avdelning) samt direkt utanför utrymningsvägens slut, belysningsstyrka minst
1 Lux. Omfattning utreds i respektive projekt och i enlighet med brandskydds-
beskrivning.
I driftrum anordnas nödljus i form av handlampa samt vägledande skylt.
Ev. nödljus där det är svårframkomligt.

I kritiska passager såsom i trappor eller vid andra höjdförändringar, trånga
passager samt vid brandbekämpningsredskap och larmställen skall
belysningsstyrkan vara minst 5 Lux.

Där hög risk för panik förekommer skall erforderlig nödbelysning för utrymning
installeras. Detta för att skydda både patienter och anställda vid
spänningsbortfall.
I allmänna ytor inom vårdanläggningar som exempelvis matsal, dagrum,
större rum över 60 m2.

Nödbelysningen skall tändas automatiskt vid spänningsbortfall för ordinarie
belysning eller nödbelysningens matning. Nödbelysning skall även tändas
automatiskt vid utlöst brandlarm, där så är lämpligt.
Nödbelysningen skall ge avsedd belysning under minst 60 minuter.

Ljusstyrkan i utrymningsväg skall anpassas för låg bländningsrisk.
Belysning i utrymningsväg och i väg till utrymningsväg skall nå min. 50 % av
belysningsstyrkan inom 5 sekunder och 100 % inom 60 sekunder.

Strömförsörjning
Centralmatat adresserbart system skall användas vid nybyggnad samt vid större
ombyggnader. Vid mindre ombyggnader och där endast enstaka armaturer ingår
i anläggningen kan armaturer med egen batteriback-up vara acceptabelt.
Nödbelysningssystemet i utrymningsväg och i väg till utrymningsväg (inom
avdelning) skall strömförsörjas med avbrottsfri kraft.
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Aggregat skall vara försörjd av ordinarie reservkraftssystem om sådant finns, i
annat fall med normalkraft. Centralutrustning placeras i brandklassat utrymme,
EI 60.

Styrning och övervakning
Drift och övervakning skall utföras i centralutrustning för centralmatat system.
Vid ej centralmatat system utförs det med i armaturerna, s.k. självövervakat
system.

Summalarm (B-larm) skall kopplas till ordinarie driftövervakningssystem.
När ej centralmatat system används bör en larmslinga installeras så att
summalarm från armaturer förs vidare till ordinarie övervakningssystem.
Sektionering skall utföras områdesvis och anpassas för resp. projekt.

Signal från brandlarm skall tända nödljussystemet.

SNF.1 LJUSARMATURER FÖR NÖDBELYSNING

SNF.3 HANDLAMPOR FÖR RESERV- OCH NÖDBELYSNING
I driftrum som ställverk, elrum och fläktrum mm. skall det finnas handstrålkastare
med batteribackup. Denna skall tändas vid spänningsbortfall och lysa i minst
60 minuter.
Batteridriven handlampa skall ha laddningsdel för anslutning till 230 V, 50 Hz.
Handlampa monteras högst 0,5 m över golv.
Handstrålkastare är komplement till ordinarie nödbelysning.

63.FHC  RESERVBELYSNINGSSYSTEM

Reservbelysningssystemet består av ordinarie ljusarmaturer som matas via det
ordinarie reservkraftsystemet.

Del av belysningen i kommunikationsytor och gångkulvertar skall ingå i
reservbelysningssystemet, minst var 4:e ljusarmatur.

Där nödbelysning installeras kan dock belysning ha gemensam avsäkring från
reservkraftsystem.
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Belysning i behandlingsrum och operationsrum grupp 1 och 2 skall till viss del
ingå i reservbelysningssystemet, omfattning utreds i varje projekt enligt
SEK handbok 450, Elinstallationer i medicinska utrymmen.

63.FHD  BELYSNINGSSYSTEM FÖR VÄGLEDANDE SKYLTNING

Vägledningsarmaturer skall strömförsörjas med batterikraft försörjd av ordinarie
reservkraftssystem, om sådant finns.

Skylt med vägledande markering skall vara genomlyst, alltid vara tänd samt vara
ansluten till ordinarie reservkraftssystem (där sådan finns) med central
batterimatning.
I undantagsfall kan armaturer med batteribackup användas t.ex. vid mindre
separata anläggningar.

Vägledande belysning skall finnas i driftrum ovan dörrar för utrymning.

Omfattning även enligt brandskyddsbeskrivning.

SNF.2 VÄGLEDNINGSARMATURER
Skylt i vägledningsarmatur skall vara genomlyst och utformad enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:13.
Armatur med intern ljuskälla räknas som genomlyst.

Vid val av armatur skall läsavstånd beaktas t.ex. i långa korridorer.
Vid utrymmen med två utrymningsvägar och utrymningsskylt i varje ände
skall läsavståndet uppfyllas åt båda hållen, oberoende var i korridoren man
befinner sig.
Med kompletterande skylt i mitten halveras läsavståndet.

ÖVERGRIPANDE KONTAKTPERSON
Landstinget Sörmland
FM-enheten
Kjell Leijon
611 88 NYKÖPING
Tel. 016-10 57 52


