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Sammanfattning 

I det här arbetet undersöks hur en kan förlänga odlingssäsongen i nordligt klimat med 
hjälp av belysning i ett växthus. Behovet av ljus för odling i Sverige är generellt på våren 
där det även finns tillgång till värme eftersom växternas ljusabsorbtionsförmåga beror 
på temperatur. Spillvärmen från LED lamporna används för att skapa ett gynsammare 
klimat i växthuset. I detta fall i ett växthus med akvaponi. LED lamporna i armaturen 
använder ett speciellt ljusspektrum avsett för växters ljuskänslighet, i arbetet förklaras 
också olika ljusbegrepp. Arbetet resulterar i en prototyp som installeras i verklig miljö. 
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Abstract 
This work examines how one can extend the growing season in northern climates with the help 
of artificial light in a greenhouse. The need for light to enhance growth in Sweden is generally in 
spring where there is also access to the heat because the plants light absorbtion directly depends 
on temperature. Waste heat from the LED is used to create a better climate in the greenhouse. In 
this case, in a greenhouse with aquaponics. The LED lights in the fixture use a special light 
spectrum designed for plant sensitivity to light, the work also explains different lighting 
concepts. This work results in a prototype that is installed in a actual environment. 
 
Key-words 
Greenhouse, LED, PAR, Photosyntehically Active Radiation, design, green 
concept, environmental friendly, agriculture. 
  



 



Förord 
Maten innehåller mer och mer tillsatser och kemikalier. Avsiktliga och oavsiktliga. Massan av 

människor får mindre köpkraft och leds till att köpa maten med mest tillsatser för att hålla så länge 

som möjligt i butiken. Ett annat val är grönsakerna som är konventionellt odlade och hårt 

besprutade för att minska skördeförluster vid odling i monokulturer allt för att hålla priset nere och 

maximera vinst. Många människor idag inser detta och intresset för odling har ökat kraftigt. 

Människor vill ha näringsrik och framförallt naturlig mat utan besprutning och konstgödsel. 

Jag har ingen tidigare erfarenhet av växtodling. Det som drog mig till det här projektet var mitt 

intresse för ljus som väcktes under kursen Ljus och designmetodik i Haninge samt min vision av en 

bättre värld som bland annat innehåller nyttigare mat utan besprutning och tillsatser, därav mitt 

initiativ för odling i var människas omgivning. När vi inte går tillbaka till något primitivt 

bondesamhälle utan utnyttjar den teknik vi har på ett bra sätt gynnar vi både oss och vår omgivning. 

Vi kan trots allt inte existera utan vår biosfär precis som blommor och bin inte kan existera utan 

varandra. Det är i min mening en och samma organism, om du tar bort den ena försvinner den 

andra.  

 

Må du ha framgång och lycka i ditt liv. 

Naufal Lyijynen 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Det ska byggas ett nytt bostadsområde i Handen med bra kommunikationer och stadsliv. Fokus 

ligger på god trivsel med mycket växtlighet för både boende och gäster. Bostäderna skall vara 

utrustade med planteringsmöjligheter och gemensamma växthus på taken. 

Detta examensarbete ska utreda belysning för växterna i växthusen. Sverige har en otillräcklig 

mängd solljus för många utav växterna som önskas att äta och odlas. Energikostnaderna börjar bli 

dyrare och dyrare så länge vi inte har tillgång till fri energi. Många konventionella växtlampor tar 

inte hänsyn till vilka våglängder av ljuset som växterna egentligen behöver och mycket utav energin 

går åt till onödigt ljus eller stimulerar växten på ett obalanserat sätt. Arbetet kommer 

förhoppningsvis gynna nordiska eller andra odlare med begränsad tillgång av solljus. 

 

1.2 Syfte 
Syftet är att inspirera Haninge-projektet med ny potentiell användbar teknik, samt att utnyttja det 

solljus som finns och kompensera det med våglängder som nyttjar växten och fotosyntesen. Detta 

leder till mindre energikonsumtion. Projektet kommer att optimera odling och trivsel i växthusen, 

förlänga odlingssäsonger och förbättra odlingsresultat vid molniga och regniga somrar. 

 

1.3 Mål 
 Utveckla ett koncept och teknikförslag på en belysningsjusterare för att kompensera 

solljuset. 

 Redogöra varför ingående komponenter används. 

 Öka förståelsen för odling i urbana miljöer. 

 Få rätt ljusvåglängd och mängd till växterna oavsett väder och årstid. 

 Ta fram en 3D-modell för konceptet. 

 

1.4 Lösningsmetoder 
Arbetet kommer att göras på heltid (15 hp) motsvarande 400 timmar. Det kommer att göras en 

faktasökning över hur mycket och vilket ljus växter behöver. Studier på nödvändiga instrument 

kommer att göras och undersöka hur de kan kombineras till en produkt/teknisk lösning. Vidare 

utvecklas en lämplig design med nödvändiga komponenter, samt en diskussion av för och nackdelar 

med metoden för att lösa problemet. Det kommer också att inledas en designprocess som består av 

en analys-, kreativitets- och konceptfas samt en design och konstruktionsfas. Varje fas diskuteras 

med användare och brukargrupper. 

 

 Söka information via litteratur. 

 Söka information via elektroniska källor. 

 Besök på växthus. 

 Eventuella praktiska tester 

 Arbeta i Rhinoceros och utveckla 3D-modelleringskunskaper. 

 

1.5 Avgränsningar 
Utveckling av regleringsmjukvara kommer inte att göras i detta projekt. 

Elektrisk konstruktion inklusive LED lampor kommer inte att göras. 
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1.6 Budget 
För närvarande finns det inga tillgångar i projektets budget förutom 400 arbetstimmar. En 

uppskattning för vad en enhet av produkten kostar kommer att göras. 
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2. Nulägesbeskrivning 
Här kommer situationen och organisationen beskrivas kort och var examensarbetet kommer in i 

bilden. 

 

 

 

Figur 1, 3D modell över bygget i Handen. 

Sveanor planerar att i Haninge kommun  bygga en ny stadsdel med ekologisk och hållbart tänkande 

i samarbete med Centrum för hälsa och byggande på KTH. Hela projektet är i 

konceptutvecklingsfasen. KTH CHB har anlitat Semrén Månsson, arkitekter som levererat 

konceptskisser och utredningsskisser. ÅF konsult har anlitats för beräkning av energikostnader och 

teknisk data. Detta examensarbete är ett av flera som utdelas av KTH CHB för att samla in mer 

kunskap, ideér och koncept till projektet. Man planerar att bygga fyra typer utav växthus. På tak, 

balkong eller del av balkong, del av kök 

eller badrum och på fasaden. Arbetet 

kommer att gå in på relevant belysning, 

reglersystem och utformning av 

armaturer i växthusen på taken. KTH 

har i dagsläget ett 80  stort växthus 

på Berga Naturbruksgymnasium där 

akvaponi används, ett slutet system där 

det enda som tillförs är fiskfoder, energi 

och vatten. Grönsakerna göds och renar 

vattnet ifrån fiskodlingen. 

Dimensionering av belysning kommer 

att utformas efter det växthuset. 

Finansiering sker delvis via 

delegationen för Hållbara städer. 

 
 

2.1 Handledning 
Examensarbetet utförs av Naufal Lyijynen för KTH CHB med handledning från KTH Tillämpad 

Maskinteknik i Södertälje.  

Examination och bedömning görs av KTH TIMAS. 

 

Figur 2, KTH’s växthus i Haninge. 
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3. Teoretisk referensram 

I det här avsnittet kommer insamlad fakta att presenteras som är relevant för projektet. Där 

vetenskapliga rapporter, litteratur och tidningar har studerats. Denna kunskap är basen för projektet. 

 

3.1 Tidigare institutionellt etablerade erfarenheter 
Arbetet har tillämpat kunskaper från dessa kurser under ingenjörsutbildningen.  

 

 HS1027  Ljus, akustik och design 

 HM1000, HM1003 Material och produktion 

 HM1002  Datorbaserade designverktyg 

 HM1009  Industridesign med färg och form  

 AH2401  Risker i tekniska system 

 MJ1506  Hållbar utveckling med arbetsmiljö 

 HM1018  Innovations- och designmetodik  

 

Det är främst Ljus, akustik och design kursens kunskap som används. 

 

3.2 Ljus och växter 
Ljus behövs redogöras och brytas ner för att syftet med denna rapport skall bli klart. Ljus är 

vibrationer i olika frekvenser precis som allt annat i universum (Plant Physiological Ecology, 2013). 

Det visuella ljuset innefattar våglängder från 780 nm till 380 nm där 380 nm är violett och övergår 

till ultraviolett, 780 nm är rött som övergår till infrarött. Människans ljuskänsligaste våglängder 

ligger vid 555nm grön-gult ljus. Därför är många ljuskällor idag konstruerade för att ligga runt detta 

angivna strålningsspann för att få energieffektiva ljuskällor. För att få en god visuell kvalitet och 

färgåtergivning behövs dock även de andra våglängderna. Det kan man uppnå med bekostnad av 

energieffektiviteten som blir 20-30% lägre (lm/W) (Anell, ljuskompendium). 

 Växternas ljuskänslighet ligger inverterad människans ljuskänslighet. Växter är känsligast 

för röda och blå våglängder som dem absorberar mest för att bedriva sin fotosyntes och den större 

delen av grönt och gult ljus reflekteras. Därför ser klorofyllrika blad gröna ut i vitt ljus*. Teoretiskt 

behov för fotosyntes 425-500nm + 640-700nm.  (Latitude rapporten) 

 Figur 3, Synligt ljusspektrum, källa: Britannica (2013-05-10) 
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Figur 4, A, kan vi se vilka av ljusets våglängder en klorofyll A samt klorofyll B absorberar för att 

bilda fotosyntes.  B, photosystem II som innehåller en klorofyll A molekyl med en absorbtions-peak 

på 680nm. 3C, Visar variation inom samma växtfamilj. 

Övrigt visar bilden att det mesta ljuset med våglängder mellan 400 och ca 480 absorberas till cirka 

40 %. Mellan 500 nm och 650 nm absorberas under 20 % av ljuset. 650 nm till 700 nm absorberas 

40-50 % av ljuset. 

 

 

Figur 5 
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3.3 Lumen, lux & candela 

Lux  (lx), enhet för illuminans i internationella enhetssystemet (SI), som definieras som en lumen 

per kvadratmeter. 

Lumen (lm), är en enhet för ljusflöde och är den mängd ljus som en ljuskälla avger i alla riktningar 

under en viss 

tid.

 

Figur 6 

Candela (cd), enhet för ljusstyrka i internationella enhetssystemet (SI), som definieras som 

ljusstyrkan i en given riktning av en källa som utsänder monokromatisk strålning med frekvensen 

555 nanometer och har en strålande intensitet i samma riktning av 1/683 watt per steradian 

(rymdvinkelenhet). Detta sätt att mäta ljus på blir väldigt ineffektivt relaterat till växter eftersom 

växterna knappt behöver ljus med våglängd 555 nanometer. Britannica (2013) 

 

3.4 Ljusreglering 
Ljusreglering kallas för dimring och sköts med en dimmer. Med denna teknik kan man ofta steglöst 

reglera ljusmängden efter behov. Glödlampor och halogenlampor har länge gått att dimras steglöst. 

För LED har detta inte varit självklart men idag finns det anpassade LED-lampor och dimrar. Detta 
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kan vara användbart vid dimring av överflödigt ljus för växterna. 

 

3.5 Spektrometer 
En spektrometer är ett instrument som delar upp ljuset med hjälp av en prisma, (John Browning, 

1955) och mäter sedan hur mycket av varje våglängd som finns i ljuset relaterat till det befintliga 

ljuset. Mätningar kan ges i micromol fotoner per kvadratmeter och sekund inom ett visst spann av 

våglängder. En spektroradiometer mäter även W/nm. 

 

3.6 PAR 
“Photosynthetically Active Radiation” är de våglängder som är relevanta för växternas pigment för 

att bedriva fotosyntes. Dessa anses vara 400 till 700 nanometer i ljusspektrumet. Övriga våglängder 

innehåller för låg eller för hög och skadlig energimängd (Renewable energy, 2010). Fotosyntesen är 

det som får plantorna att växa. Växter har högst känslighet inom PAR vid två toppar, en vid blått 

(425-500 nm) med topp på 440 nm och en vid rött (640-700 nm) med topp på 660 nm (R.J. Ritchie, 

2010) Se figur 3A och B. De blå våglängderna ökar den biologiska massan samt stimulerar 

pigmentbildning och de röda stimulerar sträckningstillväxt, blomning och rotinitiering.  De blå 

fotonerna har 54.5% mer energi. Växter reagerar även på ljus något över och under PAR-området, 

en nyupptäckt av PAR-området är där Klofofyll F har sin absorptions-peak på 706 nm enligt R.J. 

Ritchie (2010). 

 

3.7 PPF / PPFD 
Eftersom fotosyntes beror på antalet fotoner använder man PPF (Photosynthetic Photon Flux) som 

är antalet fotoner inom PAR-spektrumet och anges med enheten µmol/s. 

 

Generellt förenklad formel för fotosyntes. 

2H2O + CO2 + 9 fotoner (hc/λ)→(CH2O)n + H2O + O2 

Det krävs alltså nio fotoner sammansatt av relevanta våglängder för att binda en mol koldioxid. 

 

I odlingssammanhang vill man mäta den mängd ljus som träffar en yta och är inom PAR-spektrumet 

det mäts i Photosynthetic Photon Flux Density vilket är jämförbart med lux fast anpassat för 

relevanta våglängder för fotosyntes. Nedan är en formel för att räkna ut PPFD. 

 

 
 

P är den elektromagnetiska effekt som levereras (W ),  

 är Avogadros konstant (6.0221367 ×  ),  

n är antalet mol av fotoner per sekund på en ytarea (mol  ),  

h är Plancks konstant (6,6260755 ×  J s),  

c är ljusets hastighet i vakuum (2,99792458 ×  m ),  

λ är våglängden (m) 

 

För fullt solljus på jorden vid ekvatorn är PPFD (2220 µmol  ), men endast 34,6% av den 

totala illuminansen (767 µmol  ) kan faktiskt användas i fotosyntesen 

av Klorofyll A / B-typ växter. Denna verkningsgrad stämmer dock inte helt eftersom växter varierar 

i konstitution och det finns fler typer av växtpiggment både nyupptäckta och oupptäckta. 

(Renewable energy, 2010) 

 



 

 
Vattenkyld LED-armatur för växthus 

Examensarbete inom innovation och design 2013 
Tillämpad Maskinteknik 

     8 

 
3.8 Belysningsarmaturer 
Det finns idag en rad olika lampor som kan användas för belysning av växter. Lamporna har olika 

egenskaper där vissa kan tolkas som nackdelar när det gäller växtodling. 

 
3.8.1 LED 
LED (Light Emitting Diode) har revolutionerat belysningsbranchen med sin mångfald och förmåga 

att kunna utnyttjas på sätt andra ljuskällor inte kunnat tidigare med sin kompakta storlek, höga 

ljusutbyte och färgåtergivning. Ljuset alstras i en halvledare som på elektrisk väg stimuleras att 

lysa. För skydd mot yttre påverkan placeras LED i ett hölje med en utstrålningsvinkel på 140-160 

grader för lättare ljusstyrning. För att avleda värmen monteras halvledaren på ett kretskort som 

också möjliggör elektrisk kontakt. LED har inget motstånd vilket gör att ett motstånd måste byggas 

in i den elektriska kretsen. LED drivs endas med likström eftersom det är en halvledande diod där 

ström endast kan passera i en riktning. Ljuset som bildas är monokromatiskt och färgen bestäms av 

den dominerande våglängden som kan vara rött, orange, gult och blått. Vitt ljus skapas genom att en 

blå LED förses med ett gult eller orange lyspulver där resultatet av färgblandningen blir vitt ljus. 

(Hidealite, 2013). 

 

Det finns multifärgade LED och enstaka enfärgade LED-dioder. De multifärgade chippen med ett 

flertal ljusdioder har som fördel att det går att välja spektrum med bra ljusblandning eftersom alla 

de olikfärgade ljuskällorna är nära varandra. Det är både behagligare ljus för ögat och bättre för 

växter med effektiv ljusblandning enligt Heliospectra. Dock samlas mycket mer värme på en liten 

punkt som behöver kylning. LED är känsliga för värme och livslängden och effektiviteten kan 

kortas drastiskt om armaturen är dåligt konstruerad och lamporna blir för varma. 

Med LED tekniken kan man styra den spektrala fördelningen på ljuset genom att installera olika 

färger av singel LED-dioder i en armatur eller med multifärgade LED-chip. LED är en mycket 

energieffektiv ljuskälla där de effektivaste LED lamporna har 148 lumen per watt och det finns 

stora mängder energi att spara. Priserna på LED lamporna är idag dyrare än vanliga fluorescerande 

ljuskällor men beräknas sjuka 15-20 procent per år enligt The Climate Group (2012) och inom åtta 

år upp till 80 procent. Nackdelen med ljusstarka LEDs är värmeavledningen måste ske via en 

kylfläns där oftast energi måste tillföras i form av en fläkt för att den passiva storleken blir ofta för 

stor beroende på ljusstyrkan på lamporna. 

 
3.8.2 Värmeavledning LED 
LED lampor kyls vanligtvis med luftkylning. Antingen med fläkt eller passivt beroende på effekt 

och ljusmängd. Om LED lamporna inte kyls effektivt minskar livslängden och kvalitén på ljuset.  

 

Allt eftersom LED tekniken utvecklats har värmeavledningen blivit en stor bromskloss för en 

snabbare utveckling. Det är eftersom det utvecklats lampor med mer effekt och ljus på en mindre 

yta. Enligt Marongiu (2009) är värmeavledningen och hur effektivt det görs avgörande för 

lampornas livstid, förbrukning av energi och deras ljuskvalitet. Det har också visat sig att en 

sänkning med 10 grader Celsius har fördubblat lampans livstid och ökat lampans avgivna ljus 

markant (Cheung et al. 2009). Temperaturen bör också vara relativt jämn där skillnader kan 

förändra färgen och intensiteten på ljuset. Kylning är väldigt viktigt för LED lampor och aktiv 

kylning är oftast att föredra eftersom passivt kylda kräver en väldigt stor area. Nackdelen med aktivt 

kylda är ökad energianvändning och en till komponent som kan haverera. 

 

3.8.3 Urladdningsljus 
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Urladdningslampor alstrar sitt ljusflöde genom en urladdning mellan två elektroder i ett 

urladdningsrör med metallånga. HID (High Intensity Discharge) lampor dit metallhalogen och HPS 

tillhör är vanligast vid odling idag. 

Dessa lampor blir mycket varma och ger ett mycket bra ljusutbyte vad gäller candela per watt. Men 

mycket av ljuset som avges hamnar i det gulgröna och gulröda vilket utnyttjas väldigt lite av 

växterna enligt vad vi vet idag. Dessa lampor kan inte heller placeras nära växterna för att öka 

ljusintensiteten eftersom dem avger för mycket värme och bladen skulle brännas. 

 

Figur 7, Metallhalogen spektral ljusfördelning. Mest gult en del blått och väldigt lite rött. 

 

Figur 8, HPS (Högtrycksnatrium) spektral ljusfördelning. Mycket lite rött och blått där det mesta av 

energin blir gult ljus. 

3.8.4 Plasma (Light emitting plasma) 
Plasmaljuskällor är en ny teknik. Den består utav två fundamentala delar. 

En sändare: En kvartslampa inbäddad i en keramisk resonator och en 

Radio Frequency (RF)-drivrutin: En solid-state RF-generator och en micro-controller. 

 

En radio-frekvenssignal genereras och förstärks av RF-drivrutinen, som styrs in i den keramiska 

resonatorn genom en lågförlusts-koaxialkabel. Strukturen hos resonatorn koncentrerar RF-fältet, 

vilket ger energi till en heltätad kvartslampa utan elektroder eller filament. Det högkoncentrerade 

elektriska fältet joniserar gaserna och förångar halogeniderna i lampan för att skapa ett 

plasmatillstånd vid dess centrum vilket resulterar i en intensiv källa för vitt ljus. 

 

På baksidan av lampan, finns ett diffust och samtidigt mycket reflekterande material som används 

för att spegla allt ljus i en riktning med ett Lambertiant-mönster. Färgen på ljuset skräddarsys av 

fyllningen och kemin inuti lampan för att ge ett naturligt vitt och starkt ljus med mycket 

färgåtergivning. Ljustemperaturen är mycket likt solen eftersom det blir 6000 F i centrumet av 

plasman där ljuset bildas. (Luxim, 2013)  
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3.8.5 Sammanfattning belysningsarmaturer 
LED tekniken är relativt billig och har bra kontrollerbarhet spektralmässigt. Den har väldigt små 

lampor som kan byggas in i det mesta. LED tekniken är ett bra val eftersom spektrumfördelningen 

kan skräddarsys och PPF kan maximeras per watt. Den avgivna värmen kan eventuellt utnyttjas för 

vårt kalla klimat i Sverige för att öka växternas grobarhet och tillväxt. Beroende på pris och hur 

plasmalampornas utveckling sker kan de vara ett alternativ. 
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4. Aktuella produkter 
I det här avsnittet beskrivs det aktuella marknadsläget och vilka liknande produkter som finns att 

köpa i början av 2013. 

 

4.1 Marknadsanalys 
I nuläget har ett fåtal företag börjat tillämpa att använda sig av relevant PAR belysning i form av 

LED. Det finns en del blå-röda LED-armaturer ute på marknaden. Men det finns inget på 

marknaden för den vanliga konsumenten som kompenserar det befintliga dagsljuset reglering efter 

aktuell PPFD. De aktuella armaturerna används oftast för odling inomhus, i odlingstält eller 

eventuellt med timer i växthus. Det leder till stora energiförluster eftersom det befintliga solljuset 

inte utnyttjas på ett energismart sätt. LED används för att de avger mycket mindre värme än HID 

och HPS och har ett bra ljusutbyte vilket gör att den kan placeras närmare växterna för att öka 

PPFD. Trots detta används mest HID och T5 lampor för växtodling idag. Utvecklingen inom hela 

belysningsbranschen ser ut att byta ut all befintlig teknik mot de energisnåla LED-lamporna gradvis 

inom en snar framtid.  

Det forskas mycket om ämnet och det finns en del regleringssystem under utveckling som 

tar hänsyn till PAR och använder sig av spektrometrar för att mäta befintligt ljus. Dessa system är i 

dagsläget mycket dyra och finns därför fortfarande endast hos forskare och en del stora företag. Den 

vanliga konsumenten får vänta ett tag till. 

 

4.2 Marknadsundersökning 
På den svenska marknaden idag finns det inte många som säljer PAR-anpassat ljus. I övriga världen 

börjar denna teknik av belysning med LED bli mer vanlig (Internet). USA finns det flera företag 

som marknadsför sig som de bästa inom området. Marknaden för denna typ av belysning är väldigt 

ny med många små företag. Den kan efterliknas en glänta i skogen där många små träd fortfarande 

gror innan ett av dem kommer fylla det lediga utrymmet i trädkapellet. Nedanför har existerande 

företag som finns på nätet kartlagts. 

Samtliga armaturer förutom ”Agro LED” nedan kan köras i vanligt vägguttag 230V. 

 

Venso AB Ecosolutions. (www.ecosolutions.e-line.nu/) 

Befinner sig i Sverige och använder sig av PAR-optimerad teknik. Specificerar PPFD men inte vilka 

våglängder.  

 

 

Figur 9, Venso armatur. 
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PPFD (100mm): 730 µmol/ /s och 1230 µmol/ /s 

Ljusvinkel: 90° 

Effekt: 30W och 60W  

Dimension: 6,0 x 64,5 x 6,5 cm 

Livslängd: 50 000 timmar 

Pris: 1595 kr (2013-05-22) 

 

Ungefär 1500kr per kvadratmeter. (endast armaturer) 

 

 

 

 

 

 

Heliospectra (http://www.heliospectra.com/) 

Ett företag från Göteborg som startade 2006. Företaget 

har idag i samarbete med Chalmers tekniska högskola fått 

20 miljoner SEK i forskningssyfte för studerande av 

spectralfördelad LED-odling. De samarbetar med det 

svenska företaget Swedeponic som säljer kryddväxter till 

Santa Maria. Mycket bra specificerade produkter med all 

nödvändig data som PPFD-relaterat till avstånd och watt. 

De har två olika armaturer för tillfället samt ett mycket 

intressant webbaserat kontrollsystem. Där kan användaren 

kontrollera våglängder, intensitet, schemalägga och styra 

olika lampor samtidigt. Idag finns endast produkterna för 

forskning. Men det finns planer på 10 ggr billigare lampor 

till efter jul 2013. 

 

PPFD (630mm): 997 µmol/ /s och 1138 µmol/ /s 

Effekt: 500 Watt och 600 Watt 

Dimension: 15,7 x 38,5 x 59,4 cm 

Livslängd: 50 000 timmar 

Pris: 49 000 kr 

 

 

Figur 10, Heliospectra armatur. 
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Lumi Grow. (http://www.lumigrow.com/) 

Ett till synes seriöst företag som finns i USA och har fått väldigt goda resultat och uppskattning på 

sociala nätverk. De har olika varianter på armaturer. En lång slimmad variant med extern kraftenhet 

och en robustare fläktad med inbyggd kraftenhet och dimmer. Specificerar våglängder och 

fördelning samt PPFD. Arbetar en del med automatiserad reglering av PPFD relaterat till 

spektrometer.  

 

Figur 11, Lumigrow armatur. 

Effekt: 325 Watt och 650 Watt 

Dimension: 22,86 x 25,4 x 12,7 och 22,86 x 40,64 x 12,7 cm 

Vikt: 4 och 7,25 kg 

Livstid: 50 000 timmar 

Pris: 6647kr och 12635kr (konverterat från xe.com 2013-05-28) Priset kan förhandlas beroende på 

antal. 
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Agro LED. (www.monstergardens.com / www.sunlightsupply.com) 

Har ingen egen hemsida men finns bland annat på monstergardens.com. LED med blått och rött. 

Kombinationsmöjligheter med blå och röda ljusslingor för att få lämplig blå och röd fördelning.  

Specificerar konstigt nog sina lampor i lumen med värdet 1248. 

Våglängder på lamporna: 

T8 Röd ligger på 660 nm 

T8 Blå/Vit ligger på 420 nm/5500 k (50/50 fördelad) 

Priset för 176 Watt är 5190 kr. 

 

Figur 12, Agro LED armatur. 

 

Illumitex (www.illumitex.com/) 

Verkar som ett mycket seriöst företag. Deras produkter går att köpa via hemsidan 

http://www.diamond-grow-lights.com/. Specificerar våglängder och fördelning samt PPFD på okänt 

avstånd, förmodligen 0mm. Säljer också deras lampor separat som består av 4x4 små lampor med 

en sammansatt effekt på 5,5 Watt. För dessa finns det en PPF kalkylator. Stora 

kombinationsmöjligheter med de olika lamporna. Se appendix. 

 

Figur 13, Illumitex armatur. 

 

Figur 14, Odling med Illumitex. 

 

PPFD (0mm) : 2885 µmol/ /s och 240 µmol/ /s 

Dimension: 5 x 122 x 2,2 cm och 0,72 x 2,4 x 1,6 cm 

Pris: 2320 för en hel bar med 12 lampor med en sammansatt effekt på 66 Watt eller 133kr för en 

enkel 5,5 Watts lampa. (konverterat från dollar, xe.com, 2013-05-28) 
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Sunshine systems (http://www.sunshine-systems.com/) 

Konsumentanpassade som säljer klara armaturer för växthus och odlingstält. Säljer även små LED 

lampor med E39 sockel. Inställbara LED’s för olika spektrumfördelningar och styrka. 

 

Täcker upp till 7  när den används som en kompletterande ljuskälla och upp till 4.8  när den 

används som primär ljuskälla. Lampan med 600W täcker 7  som primär ljuskälla, enligt de 

själva. 

 

Effekt: 300 Watt och 600 Watt 

Dimension: 48,26 x 31,115 x 10,16 cm 

Vikt: 8,2 kg 

Pris: 3300 kr samt 5300 kr (konverterat från dollar, xe.com, 2013-05-28) 

 

Figur 15, Sunshine systems aramturer. 

Apache tech (http://www.apachetechinc.com/) 

7:2 förhållande med rött och blått som standard. De har 14 eller 50 graders spridning. Kan beställas 

med specifika våglängder. Blå topp på 470 nm och röd topp på 630 nm. Specificerar våglängder och 

fördelning samt W/ /nm. 

Priset för 156 Watt är 7307kr (konverterat från dollar, xe.com, 2013-06-28)  

 

 

Figur 16, Ljusfördelning av Apache tech armaturer. 
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Ledengin (http://www.ledengin.com/) 

Detta är en ledande leverantör av olika LED-lampor. Inga specifikt för växtodling, men de har ett 

väldigt brett sortiment med högeffekts LED-lampor i olika våglängder. Lamporna är små med hög 

effekt. Det finns multidiodschip med olika färgblandningar och justerbara kanaler. Andra 

enkelfärgade multidiodschip samt enkelfärgade dioder. Den färguppsättningen på ett multidiodschip 

som krävs för växtodling går ej att köpa som privatperson av någon anledning. 

 

Pris för en 10-40W diod ligger på 100-300kr (www.mouser.com, 2013-06-29) 

 

4.2.1 Sammanfattning marknadsundersökning 
Det finns många olika specificeringar på produkterna och företagen håller inte en gemensam 

standard så det är därför svårt att jämföra dem rättvist. De företagen som skattas som mest 

professionella för industriell och professionell odling är Heliospectra och Lumigrow där Illumitex 

kommer tätt efter. Skillnaden för Illumitex är effekten på lamporna där man kommer behöva fler 

armaturer för att motsvara en lampa från Lumigrow, Heliospectra eller Sunshine systems. Efter 

denna undersökning verkar Sunshine systems mest prisvärda. Angående seriöst utförande, effekt 

och PPFD fördelning inom spektra finns det fortfarande osäkerhet om deras prestanda jämfört med 

andra tillverkare. Deras spektralfördelning tar inte bort grönt ljus helt och är anpassad att kunna 

användas på fler växttyper. Dessa skulle kunna användas i kombination med Illumitex blå lampor 

för att ta upp plantskolor under tidig vår. PPFD tester för varje lampa bör göras med en 

spektroradiometer. Marknaden är väldigt ny och det behövs ett utförligt konsumenttest med 

PPFD/W, PPFD på ett bestämt avstånd med jämförelse av våglängder och spektralfördelning. Det är 

svårt att avgöra vilken lampa som är effektivast på marknaden, det krävs mer studier med en 

spektroradiometer och verkliga odlingsförsök. Det intressantaste är vilken PPFD lamporna har på 

ett visst avstånd med ett givet spektrum då fotosyntesen är fotonrelaterad och inte beror på hur 

många W eller lux det specificeras. En annan faktor är också blandningen av våglängderna. Om 

lampan är nära växten behöver ljuset blandas tidigt och de olikfärgade dioderna behöver vara 

mycket nära varandra. Tillverkare borde specificera PPFD/W på olika avstånd och en 

spektralfördelning. Alla växter reagerar olika beroende på vilken spektralfördelning de utsätts för 

därför bör utförlig studie på belysningsrecept på samtliga matväxter göras. 
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5 Genomförandet 
I det här avsnittet kommer metoderna som projektet använde sig av beskrivas, samt hela utförandet 

av designprocessen samt fältstudierna. 

 

5.1 Använda metoder 
Nedan följer metoder som används för att utföra projektet. 

 

5.1.1 Planering 
Är viktigt i alla projektarbeten för uppnå ett resultat och fördela arbetstiden under tidplanen. En 

tidplan används för att navigera sig genom projektet, samt en individuell strukturplanering och 

överläggning av arbetet. 

 
5.2.2 Intervjuer 
Består av en intervjuad och en eller flera intervjuare där frågor ställs av intervjuaren 

för att få fram information. Det är viktigt att förbli neutral och vara mottaglig för 

den information som ges för att få en ärlig respons. Intervjuaren bör 

därför inte försöka övertyga den intervjuade att svara 

på något särskilt sätt. Det kan ge mer och utförligare information samt dold information med 

synpunkter intervjuaren inte tänkt på till skillnad från en enkät med fixerade svar. 

 
5.1.3 Faktasökning 
Kan infatta litteratursökning eller databassökning där kunskap samlas in kring ett ämne. För att göra 

det enkelt. Teoretisk kunskap samlas in genom trovärdiga källor som vetenskapliga böcker, 

rapporter eller annat skriftligt material.  

 
5.1.4 Undersöka marknaden 
Här undersöks marknaden där för och nackdelar jämförs för att få en större förståelse för situationen 

idag. Intressanta funktioner hos andra produkter kan dyka upp som kan användas  som inspiration i 

produktdesignen. 

 
5.1.5 Studiebesök 
Vid studiebesöken kommer praktisk information samlas in. Dessa används också för utökat lärande 

kring ämnet där man kommer i kontakt med andra insatta och experter. Mycket inspiration kan  

genereras vid studiebesök. 

 
5.1.6 För- och nackdels lista 
En för- och nackdels lista kan skapas för att analysera styrkor och svagheter i de olika koncepten. 

Listan kan konstrueras på olika sätt. Ett enkelt sätt är att skapa en matris med de olika 

koncepten i en kolumn till vänster, med fördels kolumn och en nackdels kolumn bredvid. Metoden 

förenklar att utvärdera likheter och skillnader mellan koncepten. Det ger dessutom en god överblick 

av mängden för- och nackdelar som skulle kunna förenkla konceptvalet. 

 
5.1.7 Inspiration 
Inspiration är en abstrakt form av informationsinsamling som rör en person i fråga. 

Inspiration gynnar arbetet väldigt positivt eftersom det ofta leder till nya idéer och synpunkter på till 

exempel i detta fall en produkt. 
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5.1.8 3D Modellering 
Modellering av koncepten kommer att göras i Rhinoceros 5 och renderas i Keyshot 4. Dessa 

renderingar kan hjälpa till att förstå koncepten och deras funktion bättre än en vanlig skiss. Det ser 

till synes också mycket mer professionellt ut. De kan även användas som ritningar för eventuell 

tillverkning. 

 
5.1.9 Imageboard 
En samling av bilder som används för att hjälpa analys, kreativitet och idéutveckling i 

designaktiviteten. Imageboards består vanligen av en samling hittade eller skapade bilder fastsatt i 

en kombination. Insamlingen av bilderna syftar till att representera känslor eller stämning 

framkallade av den tänkta designen. 

 

5.1.10 Brainstorming 
Brainstorming beskrivs som den mest kända och mest använda kreativitetsmetoden. 

Metoden används för att generera en stor mängd idéer, där endast ett fåtal av idéerna är tillräckligt 

bra för att tas vara på och följas upp. För att göra Brainstorming effektivt skapas en stor mängd 

korta och koncisa idéer. Dessa idéer bör sedan kombineras för att hitta den bästa idén. 

 
5.1.11 Pugh matris. 
När ett urval av idéer har utvecklats kan Pugh användas som en beslutsmetod. I Pughs 

koncepturval, används idéer eller koncept som utvärderas mot en lista av de viktigaste 

urvalskriterierna. Ett koncept blir valt som referens och de andra sedan betygsatta med "minus", 

"noll" eller "plus", beroende på om de uppfyller kriterierna i mindre, lika eller högre grad än 

referensen. 

Kriterierna är valda från den identifierade användaren och dennes behov och är relaterade till 

tillverkning och andra aspekter. Metoden kan gynna ospecifika kriterier eftersom de inte är fullt 

utvecklade i detta skede. 

 
5.1.12 Intressentåterkoppling 
I det fall där projektet utförs i samarbete med ett annat projekt är det viktigt att få deras synpunkter 

och intryck innan det görs stora beslut. Detta kan göras på många sätt, som till exempel i öppna 

diskussioner. Mycket stor vikt kommer ligga här i projektet.
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5.2 Fältstudier 
Fältstudierna innefattar studiebesök samt intervjuer med olika personer. 

 

5.2.1 Carlssons Handelsträdgård AB 

 

Figur 17, Carlssons handelsträdgård, flygfoto, källa: edshandlarna.se 

En handelsträdgård som säljer olika sorters blommor och växter. Odlar inte mycket själva men det 

de odlar behöver de ingen extra belysning för. De har sju HID högtrycksnatrium-lampor på 400W/st 

som dem använder på vinterhalvåret för att öka trivsel för blommorna inuti butiken. Ägaren hade 

hört talas om LED belysning men var inte särskilt insatt mer än att han visste att det var bra och 

dyrt. Han hade planer på att någon gång i framtiden införskaffa LED på hela anläggningen när 

priserna gått ner. Eftersom att det är en butik behövs det i båda fallen bra färgåtergivning för att 

kunna sälja de olika blommorna i butiken. Han hade betalat drygt 2500 kr styck för 

högtrycksnatrium-lamporna för ett par år sedan. 

Slutsatsen är att han inte behöver ha väldigt snabb tillväxt på blommorna eftersom att dem säljer 

unga små växter avsedda för omplantering. Dock hade energisnåla LED lampor med bra 

färgåtergivning kombinerat med rött och blått passat honom bra under vinterhalvåret för att spara in 

pengar på energikostnaderna. 

 

Figur 18, Carlssons handelsträdgård.  Figur 19, Högtrycksnatrium lampa. 
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Figur 20, Växthusbelysning, högtrycksnatrium, Carlssons handelsträdgård. 

5.2.2 Växthusprojekt i Haninge 
Ett väl genomtänkt kupolväxthus byggt i trä och polykarbonat. Växthuset var inte färdiginrett än 

men det fanns en fungerande aquaponiklösning med två rader tomater och några andra växter. Det 

var också tänkt att kompostera runt växthuset för att det skulle hålla värmen under vinterhalvåret då 

komposten genererar värme. Idag fanns en färdig varmhållningsteknik där man utnyttjar den varma 

luften som bildas i växthuset och blåser ner den i gångar under marken för att värma upp 

bottenskiktet. Det gör att temperaturen inte sjunker lika dramatiskt på kvällen och natten. Det är till 

detta växthus designen av armaturen kommer att göras. 

 

5.2.3 Heliospectra i Göteborg 
Heliospectra är idag nischade på mycket och kontrollerat ljus ner till minsta våglängd. Heliospectra 

känner sig idag osäkra på den lilla marknaden för hobbyodlare och eventuell användning av någon 

billig lampa utan intelligens och möjlighet för spektral justering. De vet säkert att en lampa med en 

generell spektralfördelning för odling skulle fungera för privatister men det är inte deras nisch att 

tillverka sådana. Problem som uppstår hos LED tekniken när man pratar mycket ljus och 

kontrollerat spektrum är värmeavledning och att ljuset från de olikfärgade lamporna måste blandas 

innan de träffar bladen för bästa resultat. Heliospectra hävdar att minst 120 µmol   behövs 

för att uppnå goda resultat. Detta är med lampor från tillverkaren Ledengin. 40W RGB 12 diods 

chip som har ett anpassat spektrum för växter. 

 

 

Figur 21, Bilder från Heliospectras labb t.v. LED-armatur och t.h. dill under provodling. 
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5.2.4 Friodlare i Fisksätra 
Här har ett fåtal personer i Fisksätra, Stockholm fått igång intresset för odling i sitt bostadsområde. 

Det har lett till att flera trädgårdar upprättats samt ett flertal nya nötträd har planterats.  När det väl 

är någon som börjar verkar de flesta vilja vara med och engagera sig. Nu uppstår istället små 

fredliga konflikter om vad som ska planteras var där det innan varit en vanlig gräsmatta. Här 

utnyttjas inga växthus än men det finns i planerna. Det används istället odling med hög biologisk 

diversitet med blommor, matväxter i blandning och andra växter som bara ska hålla fukten eller 

fixera kväve ner i marken. Även känt som permakultur. Det är viktigt att jorden inte får bli blottad 

för solen då microorganismerna som frigör näringsämnen åt växterna dör av UV-strålning. Det 

används löv och ogräsplock för att täcka nakna ytor.  

 

 

Figur 22, En gräsmatta framför sporthallen förvandlas till en trädgård. 

 

 

Figur 23, Löv används som biotäckmaterial. 
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5.2.5 Stockholms universitet och Bergianska 
Här finns en mycket populär stadsodlingskurs för högskolestuderande med ett hundratal elever på 

reservlistan som hoppas att kunna delta, intresset för odling privat och i hemmet är stort menar de. 

Det pratas om närproducerat, bekämpningsmedel, lokal mat och mycket generellt om odling i 

nordiskt klimat. Fokus här ligger inte på belysning även om kunskapsspannet är stort. Det pratas 

hållbarhet och lampor kan användas i växthuset på tidig vår för att driva upp växterna men bör 

under sommaren vara avstängda helt. En filosofisk fråga dyker upp om det är rätt växter vi 

koncentrerar oss på idag. Det finns ofantliga mängder lättodlade matväxter som trivs i Sverige och 

dessa kan ersätta växter som broccoli och andra växter. 

 

 

Figur 24, Christian Odberger bredvid en minikiwi som trivs i svensk klimat. 

5.2.6 Intervjuer 
Nedan följer några intervjuade personer och vad de delade med sig för information för projektets 

fördel. Dessa är endast de personer som bokats in för en träff för just ändamålets skull. Diskussioner 

med en rad andra personer med liknande bakgrunder har också förts på de olika besöken samt vid 

informella sammanhang som inte redovisas i denna rapport. 

  

Sergio Rodriguez,  Agronom. 

Sergio har lång erfarenhet av lantbruksliv och odling utav växter. Han har stor kunskap och hur 

växter trivs och vad dem behöver för att frodas. Större delen av sitt liv har han spenderat på gårdar 

med djur och odlingar. 

Sergio tycker att projektet verkar väldigt bra och tror på denna tillämpning speciellt här i Sverige 

där brist på solljus och lämpliga temperaturer för grobarhet är stor.  

 

Ett allmänt tips från Sergio var att odla brännässlor och lägga dem i vatten och att ha en kompost 

för maskar då detta är väldigt bra naturliga gödningsmedel. 

 

Christian Odberger, Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi. 

Christian har lång erfarenhet av växtodling, gillar att bygga nya växtlösningar av skrot och annat 

material som är funktionellt fast det kastas. Temperatur och ljusförhållande spelar stor roll för 
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inomhus odling berättar han. För mycket temperatur och för lite ljus kan ge en lång och ranglig 

växt. Vind ger fibrer. Blinkande ljus kan stimulera fotosyntesen positivt, det diskuteras om växterna 

kanske inte behöver mörker vila när de istället utsätts för blinkande ljus. 

Christian ser behovet av en konsument och hobbyodlar-lampa på tidig vår för att få igång växterna 

och ge dem en tjuvstart på säsongen. På hösten tycker han att dem inte behövs. 

Att odla i kallväxthus är känsligt för skadeinsekter och bladsjukdomar på grund av den höga 

luftfuktighet som kan uppstå. Man vill ha värme och mycket ljus men inte för mycket fukt. Det är i 

överlag känsligt att odla i monokulturer beskriver han. Växthusen ska vara öppna på sommaren för 

att driva ut överflödig fukt och värme. Det går att plantera in humlebon i växthus eller sprida andra 

djur som äter skadedjur istället för att bespruta. Christian föreslår att LED lamporna kanske skulle 

kunna kylas med det redan rinnande vattnet från aqvaponin. Fiskarna växer snabbare i varmt vatten 

samt att vissa växter föredrar varmare vatten. 

 

Christian skulle odla detta i ett växthus: 

Jan-feb: Asiatiska blad, mycket kyltåliga ätliga växter. 

Mars-maj: Plantskolor för plantförsäljning, dra upp så många som möjligt för att alla ska kunna ha 

sin tomat på balkongen. 

Sommar: Gurka, tomat, physialis, fisk, odla fiskfoder mm. 

Eftersäsongen kan eventuell jord vila. 

 

Staffan Hillberg, Heliospectra 

Staffan Hillberg förklarar i ett mail, 

”Baserat på vår forskning så är det inte total PAR som är intressant utan snarare fördelning av 

spektrumet.  Vi går också utanför PAR då vi hamnar under 400 nm och över 700 nm. Genom att 

använda olika spektrum så kan vi manipulera plantorna och uppnå de resultat som vi önskar.”. 

 

Dante Hellström, Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi.  

Bor i Fisksätra där han upprättat ett antal odlingar. Han kan väldigt mycket om olika icke-

konventionella ätbara växter. Säger att man bör odla med flera olika växter och undvika 

monokulturer som blir känsliga för sjukdomar och skadedjur. Odlar i växthus för att driva upp 

plantor. Kan tänkas behöva en lampa inomhus för plantskolor. 
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5.3 Koncept och system 
Inspiration till koncepten har tagits från studiebesöken, försök med en egen odling av olika växter 

inomhus och utomhus utan avsiktlig hjälp av belysning samt all annan information och erfarenhet 

som erhållits. 

 

5.3.1 Imageboard 
Imageboarden förmedlar känslan av designen. 
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5.3.2 Akvaponi 
Projektet kommer att rikta in sig på belysning för akvaponi.  

Akvaponi är användningen av vattenbruk och hydroponics för att producera ekologiska grönsaker 

och hälsosam sjukdomsfri fisk. Växterna växer snabbare, större, friskare och utan användning av 

bekämpningsmedel. Akvaponik anses vara världens mest produktiva matsystem i termer av 

vattenanvändning. Där det enda vattnet som går till spillo är en liten mängd vatten som dunstar från 

fisktanken och det som går ut i växternas biomassa. 

 

Akvaponi ett slutet system. Vattnet från fisktanken leds 

genom en plantering av växtbäddar där näringsämnen från 

fiskavfallet, det vill säga fiskgödsel, ger näring åt växterna. 

Växterna filtrerar vattnet och sedan returneras det till 

akvariet igen renat. Denna cykel upprepar sig om och om 

igen med hjälp av en pump. Växterna tar upp näringen 

väldigt lätt när det näringsrika vattnet strömmar runt 

rotsystemet. I traditionellt jordbruk med jord, tenderar 

rotsystemen att sprida ut sig och söka efter näringsämnen. 

Med akvaponi kan växterna kan använda sin energi för att 

växa sig större och friskare eftersom behovet att söka efter 

sina näringsämnen elimineras (Aquaponics 2013). En 

tummregel i akvaponi är 1  vatten för 10  växtyta. Ett 

annat avseende som gör akvaponi väldigt bra när det 

används lokalt är för att 25% av grönsakerna förstörs i 

transport och efter det slängs 50% då dem inte blir sålda i 

butik enligt ett föredrag med Björn Oliviusson på KTH. 

 

De fiskar som valts att användas i detta projekt är talapiafiskar som är väldigt tacksamma och äter 

det mesta. Fiskfodret som valts är överflödigt musselmjöl från musslor som annars skulle kasserats. 

Talapiafisken föredrar en vattentemperatur på 27 grader för optimal tillväxt. (Dicla 2013)  

Figur 25, Källa: 

http://www.aquaponik-aquaponics.at/ 
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5.3.3 Systemet 
I figur 26 kan en överblick av systemet funktion ses. Användaren kan ställa in T beroende på vilken 

växt eller i vilket stadium växterna befinner i. 

 

Figur 27, Funktionskarta över ett tänkt automatiskt styrt system. 

Ett automatiserat system som använder sig utav ett antal olika sensorer som temperatur, 

spektrometer och eventuellt barometer. Systemet skall ha olika inställningsmöjligheter för lämpliga 

ljusrecept för vanliga växter, samt att det skall vara möjligt att ladda upp sitt egna ljusrecept. 

Menyerna bör vara enkla och utbildande med bilder och ljusspektrum. Geografisk plats och årstid 

skall också kunna justeras för att påminna om vad som kan odlas vid någon tidpunkt eller om det är 

nära till skörd beroende på vilken växt man valt i inställningarna tidigare. Systemet justerar alltså 

ljusmängden som ges ut från lamporna kombinerat med det befintliga solljuset och relaterat till 

vilken temperatur det är på jorden och luften där växterna befinner sig.  
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5.3.4 Koncepten 
Nedan visas och förklaras de olika koncepten som tagits fram genom brainstorming, 

formbestämning och inspiration från studiebesöken. Koncepten har stor vikt på estetisk design 

eftersom de kommer att finnas i en offentlig miljö och öka trivsel för alla som vistas där. Formen på 

koncepten är en imitation av naturen i ett försök för att skapa en känsla av harmoni i växthuset och 

inte bryta de befintliga naturliga mönster som existerar där i form av till exempel blad eller 

vattendroppar. 

 
Droppe 

 

 

Figur 28, Skiss och 3D modellering av Droppe. 

En droppformad lampa gjord i aluminium. Aluminiumet är utformat i tunna blad från ett rör som 

kärna som elsladden går igenom. Bladen gör att lampan kyls effektivt som en kylfläns. En 

spotlampa att placera i rad eller någon enstaka på t.ex. en fönsterbräda eller i rad över en växtbädd. 

Dessa kan kopplas till det autonoma kontroll systemet. 
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Dropprad 

 

 

Figur 29, Skiss av Dropprad. 

En droppformad armatur med aluminiumblad i rad i en snygg form samt effektiv passiv kylning. 

Höj och sänkbar med vajer. Kopplas till det autonoma kontroll systemet. 

 

Växthylla 

 

 

Figur 30, Skiss av Växthylla. 
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En växthylla som kan fällas ihop. Det här konceptet grundar sig i att behov för ljus i ett växthus 

under sommarn inte behövs där behovet istället låg på att få igång sticklingar på våren. Det är tänkt 

att användaren ska dra upp sina växter på hyllan under tidig vår för att senare ta ut dem i växthuset 

när det har blivit tillräckligt varmt.  Den har LED lampor under varje hyllplan som belyser växterna 

under. Den kan ha en eventuellt liten ljussensor som avgör om ljuset är tillräckligt beroende på tiden 

man har ställt in att växterna ska belysas. Utvecklade koncept med inglasning skulle kunna göras 

men då tappar den sin enkelhet, soliditet och konstruktion i trä. Avledning av värme från LED kan 

göras med aluminium-kylplattor som värmer upp krukorna för bättre grobarhet. LED-lamporna 

behöver inte vara allt för starka heller för att växterna kan inte växa sig för långa i hyllan. Tester på 

temperatur och grobarhet för olika växter med uppvärmd kruka bör göras. Konstruktionen kan 

användas av en enkel timer och LED med ett spektrum för genomsnittlig odling. 

 

Blomma 

 

 

Figur 31, Skiss och 3D modellering av Blomma. 

Sjurörigt lamprör. Sju aluminiumrör i tvärsnitt för att bilda en reflektor samt en behållare för fläkt 

samt kylare för LED lamporna. Lampan är tänkt att kunna passa i växthus, odlingstält och inomhus. 

Formen på lampan samt fläkten som blåser uppåt gör att lampan ventileras mycket bra eftersom 

rörelsen av varmluft utnyttjas och ny kall luft tvingas in underifrån. I lampan kan det installeras 

LED med ett genomsnittligt odlingsspektrum eller justerbara multichip och en intelligens för trådlös 

justering. Alternativt kopplad till det autonoma kontrollsystemet. 
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Dagg 

 

 

Figur 32, Skiss och 3D modellering av Dagg. 

Vätskekylt aluminiumrör med fyrkantig profil som kopplas till vattenslang. Det här konceptet kom 

fram efter besöket hos Heliospectra och diskussion med Christian Odeberger. För att uppnå skaplig 

ljusmängd bildas mycket spillvärme från LED lamporna den värmen kan sedan användas för att 

värma upp vattnet i fisktanken. Det är väldigt användbart under våren då det kan planteras nya 

sticklingar i växthuset och spillvärmen kan användas för att gynna fiskarna. Det är förmodligen att 

föredra att använda det rena vattnet som filtrerats utav växterna för att kyla lamporna. Om det 

vatten som är på väg för vattning av växterna används uppstår det ånga när det kommer ikontakt 

med den kallare jorden där värme och vatten frigörs i växthus atmosfären. Detta koncept kan också 

kopplas till det automatiserade kontrollsystemet, där fisktankstemperatur kan tas i hänsyn och att 

vattnet slutar att pumpas in i fisktanken när det nått lämplig temperatur och istället pumpas runt 

växtbäddarna förslagsvis. 

 
5.4 Konceptanalys 
Vid bedömningen av de fem olika koncepten gjordes en utvärderingsmatris som kallas Pugh’s 

konceptvalsmatris (se avsnitt Genomförande). En för- och nackdels lista gjordes också för att få en 

bättre överblick av koncepten. Efter det gjordes en intressant återkoppling med KTH CHB. 

 
5.4.1 För- och nackdels lista 

Koncept Fördelar Nackdelar 

Droppe + Liten 

+ Snygg design 

 

- Fungerar endast som 

komplementljus för en växt. 

- Mer sladd och jobb eftersom 

väldigt många av dessa behövs 

för att belysa en hel växtbädd. 

- Passivt kyld med lite ljus. 

Dropprad + Cool design 

+ Avlång, bra för växtbäddarna 

- Passivt kyld med lite ljus eller 

väldigt stor och mycket metall. 

Växthylla + Smart design 

+ Effektiv inomhus 

+ Bra för vårbehovet när sticklingar 

ska odlas 

+ Kan placeras på en fönsterbräda 

- Passar inte så bra i ett växthus 

om den inte förstoras. 
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Blomma + Effektivt kyld med fläkt. 

+ Stoppar inte varmluftsflödet. 

+ Snygg design 

+ Möjlighet och plats för 

installation av kontrollchip 

+ Möjlighet för mycket ljus och 

effekt. 

- Med fläkt och kontrollchip 

kan den vara svårare att få 

vattentät. 

- Måste installera flera för att 

belysa en avlång växtbädd. 

- Eventuellt dyr 

tillverkningskostnad. 

- Eftersom fläkt installeras kan 

en extra del haverera. 

- Fläkten använder energi. 

Dagg + Snygg design. 

+ Kan tillverkas i valbar längd 

enkelt. 

+ Väldigt effektivt kyld med vatten. 

+Möjlighet till väldigt mycket ljus. 

+Spillvärmen kan kontrolleras och 

utnyttjas genom lagringen i vattnet. 

+Höj och sänkbar 

- Pump behövs. 

- Behövs två eller fler rader 

beroende på hur bred bädden 

är. 

 

5.4.2 Pugh matris 
Kriterier för armaturen som användes i Pugh-matrisen där 1 är mindre viktigt och 3 är mycket 

viktigt. 

Vikt Kriterium Ref. Dropprad Droppe Dagg Växthylla Blomma 

3 Vattentålighet 0 0 + - - 

3 Anpassningsbar höjd 0 0 0 - 0 

3 Effektivt energiutnyttjande 0 0 + 0 - 

3 Uttrycka teknisk finess 0 + + + + 

2 Spridning av jämnt ljus över växtbäddar 0 - 0 - - 

2 Hållbarhet 0 0 + 0 + 

2 Kostnad 0 - + 0 - 

2 Tilltalande design 0 + + + + 

1 Uttrycka moodboarden 0 + + + + 

1 Automatiskt kontrollsystem 0 0 0 - + 

 
Antal +   6 17 6 9 

 
Antal 0 10 5 3 3 1 

 
Antal - 0 4 0 9 10 

 
Summa 10 7 20 0 0 

 
Rank 2 3 1 4 4 

Konceptet Dagg fick bäst resultat i Pugh-matrisen. 

 

5.4.3 Intressent återkoppling 
Designkoncepten diskuteras på besöket hos Heliospectra där och konceptet Blomma verkar bli en 

favorit. Koncepten Droppe och Dropprad  (se Koncept) som var tänkta att vara passivt kylda 

menade de att lamporna skulle bli för stora om de skulle ersätta allt ljus i ett växthus på vintern eller 

i ett växttält. Konceptet Droppe, Dropprad och Växthylla kan fungera utmärkt utan stora mängder 

ljus. De olika koncepten presenterades också för Eva-Lotta Thunqvist och Björn Oliviusson på 

KTH CHB. Konceptet Dagg blev favorit då det skulle kunna gynna akvaponin som användes i 
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växthuset. Det beslutades att försöka bygga en prototyp på konceptet. Det fanns stort intresse i att 

prova det i verkligheten och se hur det fungerade. 

 
5.4.4 Sammanfattning koncept analys 
Det var väldigt intressant med återkopplingen och det gav en bredare förståelse för behovet och 

vilket koncept som var mest användbart. Även om samma resultat visade sig i Pugh-matrisen. För- 

och nackdelslistan hjälpte till att se vilka funktioner som var viktiga. Det gav också en god 

överblick av koncepten. Dagg blev det konceptet som gick vidare för utveckling. Mycket var för det 

effektiva utnyttjandet av spillvärmen istället för att se det som spill. Stort intresse ligger på att 

utnyttja spillvärmen eftersom det inte finns överflöd av värme i nordligt klimat, där all värme som 

kan lagras och utnyttjas är bra. En annan del av värmen som utnyttjas kan vara från en kompostvägg 

på utsidan av växthuset. När den stora fisktanken blir varmare bidrar den till ett jämnare klimat i 

växthuset. Luftkylda lampor värmer endast upp luften i växthuset vilket ger ett extremare klimat, 

det blir genast kallt på natten när solen och lamporna stängs av. 
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6. Resultat 
Insamlade data presenteras och analyseras med utgångspunkt i den preciserade uppgiften. 

 

6.1 Användbar ljusteknik. 
Slutsatsen är att det inte endast går att använda sig av blått och rött ljus. Enligt forskning som 

Heliospectra har gjort behöver en del växter grönt ljus och vissa mer än andra. En enkel förklaring 

till det kan vara att det finns olika nyanser av grönt på växternas blad och det i sin tur betyder att de 

endast reflekterar tillbaka vissa våglängder av grönt och absorberar andra. En annan observation är 

att LED är en bra teknik för att laborera och upptäcka växters behov av ljus eftersom tekniken går 

att kontrollera väldigt bra våglängdsmässigt. En nackdel kan vara att en våglängd som kanske inte 

synbart behövs för växten tillväxt utelämnas och någon annan process i växten blir ofullständig 

vilket leder till en mindre näringsrik växt eller liknande. En annan fördel med LED-tekniken är att 

det inte behövs ett dyrt ventilationssystem för att bli av med överskottsvärme även om det bildas en 

liten mängd. Den mängden kan till exempel tas om hand på det sättet som föreslås i konceptet 

Dagg. De viktiga våglängdstopparna som används för fotosyntes och effektiv växtkultivering är 

alltså: 

440 nm, 525 nm, 660 nm & 704 nm - enligt resultat och forskning idag. Dessa behövs i olika 

styrka eftersom de blå våglängderna innehåller 54.5% mer energi, därför behövs inte lika många 

blåa dioder i lamporna. De gröna används för att försäkra sig om att de flesta växter skall trivas 

under lampan som garanti eftersom olika växter utnyttjar en liten del av det. De röda behövs för 

blomning och de kan utelämnas en viss tid för att manipulera växtens beteende och kontrollera 

blomningen. 

 

En annan viktigt del att inse när det gäller att nyttja LED-teknik för odling är två generella 

svårigheter som uppstår, där den ena beror av den andra. Eftersom de olika våglängderna från de 

utvalda dioderna som används i en armatur behöver ligga väldigt nära varandra för att avge ett 

homogent och välblandat ljus uppstår mycket värme på en punkt, speciellt när dioderna körs väldigt 

varma för att avge mer ljus. Det leder till att designen behöver vara mycket väl kyld för att dioderna 

inte skall förlora i livslängd eller haverera. Eftersom att ett högre flöde av fotoner på en träffad yta 

är beroende av hur långt bort ljuskällan befinner sig är det mycket viktigt med en bra ljusblandning 

tidigt så att ett homogent och blandat ljus träffar växten. Det gör till exempel Apache tech och Agro 

LED-lamporna i marknadsundersökningen (4.1) mindre effektiva.  

 

Ett annat konstaterande är behovet av det extra odlingsljuset. I vårt nordiska klimat som detta arbete 

adresserar har vi mer än tillräckligt med ljus på våren, sommaren och hösten. Det som saknas är 

värmen för grobarheten. Beroende på hur varmt det är behöver växten olika mycket ljus. När det är 

kallt kan inte växten utnyttja maximal mängd ljus. Därför är det viktigt att ta vara på all värme i 

växthuset. Detta kan ses i odlingsexperimentet i avsnitt (10.1) Därför kan det vara lönsamt att ha en 

kompost runt växthuset som genererar naturlig värme. Alternativt kan man använda supplementljus 

och odla inomhus på vintern där det redan är varmt. Om det verkar onödigt dyrt kan det göras en 

kalkyl på hur mycket syre som bildas av växterna och hur mycket besparingar som görs av det 

minskade behovet av ventilation som släpper ut av varm luft. 

 

Det automatiska kontrollsystemet som var tänkt att användas blev för dyrt och överflödigt eftersom 

priset på spektrometrar ligger väldigt högt. Det lönar sig inte för småskalig produktion som denna 

ännu. Något som eventuellt kan utnyttjas är en vanlig ljusmätare för att slå av och på strömmen. Det 

hade under tidig vår också lett till att en del av den tillförda värmen försvinner. Alternativt skulle det 
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kanske gå att använda termometer vars uppmätningar reglerar höjden på lampan beroende på hur 

varmt odlingsmediumet är. 

  

En fundamental fråga som dyker upp är om vad vi väljer att äta och det som odlas är det bästa för 

oss näringsmässigt och som samhälle egentligen. Det finns väldigt många ätliga växter som växer i 

Sverige som de flesta inte känner till. Behovet att lysa upp ett växthus under hela vintern med 

energiresurser är möjligtvis inte den lösning som behövs. Det kanske behövs mer lokala 

skogsträdgårdar som Christian Odeberger pratade om, där minimal skötsel krävs för att få en väldigt 

stor avkastning. Det krävs mindre energi att underhålla en skog än att underhålla en åker, energi 

som idag kommer ifrån fossila bränslen. Naturen gör till slut alla åkrar till skogar. Alla kan utnyttja 

detta och utbildningar kan hållas om hur ett lokalt samhälle skulle kunna sköta om en matgivande 

skogsträdgård. Detta kanske hade lett till ett behov av ett större förvaringsutrymme för alla 

insamlade grödor istället för ett växthus. 

 

För att klargöra behovet för det tillförda ljuset är det alltså där det finns tillförd artificiell eller 

naturligt designad värme. 

 

6.2 Konstruktion 
Nedanför visas en 3D renderingar av det valda konceptet Dagg. 

 

Figur 33, Dagg 

Dagg blev det nästan ett solklart koncept eftersom det ger både ljus och möjligheter för utnyttjande 

av värmen som avges. Konstruktionen är enkel: en vanlig strängpressad aluminiumprofil, två 

polypropen-plast (PP) vattenledare med trädgårdsslang-anslutning och önskad mängd högeffekts 

LED-lampor beroende på hur lång profil som behövs för växtbädden. Det är viktigt att LED-

lamporna är av den sort som har olika ljusvåglängder på samma chip för god ljusblandning, 

eftersom enstaka LED-lampor med olika frekvens i rad hade gett en väldigt dålig ljusblandning och 

vissa blad och växter endast hade belysts med en eller två frekvenstoppar. Det ger också upphov till 

att mycket värme avleds från lamorna och storleken på armaturen kan hållas väldigt liten med 

mycket effekt då det inte behövs några fläktar och anordningar för luftkylning. Vattenkylningen är 

mycket effektivare och LED-lamporna kommer att ha en väldigt lång livslängd på grund av det. Hur 
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mycket effekt på lamporna som kan utnyttjas beror på storlek på fisktank, utomhustemperatur, om 

vattnet avleds runt växtbäddar etc. Det är också tänkt att LED-förarna skall placeras inuti 

hålrummet av profilen, dels för att döljas och för att värma upp vattnet lite till. 

 

 

Figur 34, Dagg, placering av LED-förare rödmarkerad. 

 

 

Figur 35, Dagg 

 

Armaturen har alltså fem olika delar. Aluminiumprofilen, vattenledare i plast (2st), ljusdiffusor, 

LED-multichip, LED-förare samt skruvar, sladdar och två tätningslistar av gummi för 

vattenledarna. Montering sker genom att först montera LED-multichippen och trä på ljusdiffusorn. 

LED-föraren kopplas in och skruvas fast och lämpligt hål för el borras. Sedan skruvas vattenledarna 
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fast med den pålimmade gummitätningen. En trädgårdsslang fästes sedan med slangklämma över 

vattenledaren. 

 

Armaturen kan sedan användas på olika sätt beroende på utförande och effekt. För armaturer med 

lägre effekt kan uppsättningen på Figur 21 fungera bra då vattnet sakta rinner igenom armaturen 

och blir varmt. Vid högre effekt kan eventuellt en egen pump behövas för armaturen så att 

vattenflödet blir jämnt och konstant som i Figur 22. Om flera högeffektslampor används i flera 

armaturer kan de kopplas ihop och avleda värmen antingen för växtbäddarna eller om värme behövs 

någon annan stans i växthuset som i Figur 23. Detta kan vara lämpligt så att vattnet inte blir för 

varmt för fiskarna. 

 

Figur 36, Här ingår armaturen i det slutna systemet och värmer fisktanken. 
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Figur 37, Här använder armaturen en egen pump. 

 

Figur 38, Här utnyttjas värmen i en värmeslinga som kan placeras ut i växthuset. 
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7.1 Val av material 
Här kommer material väljas för de olika delarna för den slutgiltiga designen. 

 

7.1.1 Ljus-diffusor 
De viktiga funktionerna i ljusspridande är att släppa igenom så mycket ljus som möjligt och 

samtidigt sprida ljuset om användaren av misstag råkar titta in i den. Spridaren ska inte sprida ljuset 

längre än de dimensioner som reflektorn bestämmer men det är dock gynnsamt om det sprider och 

jämnar ut ljuset inom detta område. Diffusorn bör vidare vara av ett hållbart och vattentätt material 

för att skydda LED lamporna och dess kretskort. De material som verkar bäst lämpade för diffusorn 

är polymetylmetakrylat (PMMA) och polykarbonat (PC). Dessa material har liknande egenskaper 

och används båda för liknande ändamål.  

 

7.1.2 Huvuddelen 
Huvuddelen fungerar som en kylfläns för lamporna och bör vara av ett material med hög 

värmeledningsförmåga. Eftersom vatten kommer att ledas igenom profilen behöver materialet även 

att vara mycket korrosionsbeständigt. Det material som verkar bäst lämpat för detta ändamål är 

strängpressad aluminium. Typ 5083 är en aluminiumlegering som är lämplig för vattenkylning. 

 

5083 

”Mycket god korrosionsbeständighet i marin miljö samt god hållfasthet. Något bättre spånbrytning 

än legering EN 5754. Ett material med minimala spänningar och mycket god svetsbarhet. Används 

bl.a. till båtar, maskindetaljer, fixturer och verktyg.” SAPA (2013) 

 

7.1.3 Vatten ledare och upphållning 
Den här delens funktion är att bära upp hela armaturen och leda vattnet från vattenslangen in i 

aluminiumprofilen. Här behövs god hållfasthet och en del värmetålighet från det eventuellt varma 

aluminiumet och vattnet. Det som verkade mest lämpat och används i liknande produkter var 

Formpressad polypropen-plast (PP). 

 

7.2 Kostnader 
För att tillverka Dagg i samma utförande som 3D renderingarna är minsta totalkostnad för 

aluminiumprofilen minst 5000kr. PP plasten var också dyr. Det blev väldigt dyrt att tillverka endast 

en Dagg i den tänkta designen därför beslutades det att bygga en prototyp och kompromissa på 

utseendet av aluminiumprofilen. Kostnaden för hela prototypen slutade på 1400:- där delar av 

prototypen var ”skräp” från det lokala grovsoprummet. Kvitton och exakta uppgifter redovisas inte 

här. Armaturens kostnad per meter blev ungefär 1200 kr. 

 



 

 
Vattenkyld LED-armatur för växthus 

Examensarbete inom innovation och design 2013 
Tillämpad Maskinteknik 

     39 

7.3 Bygge av prototyp 
Det är väldigt svårt att få tag på enstaka specialformade aluminiumprofiler i Stockholm. Inga av alla 

dessa återvinningsstationer får ge ut eller sälja några hur bra dem än hade passat eftersom det skulle 

störa den fria marknaden i EU och i världen. Att pressa ut en ny profil beroende på hur den såg ut 

började priserna från 5000 kr (2013-06-20) hos SAPA. Efter en veckas letade upptäcktes en skrot 

som var vänlig nog bli av med en profil. En lämplig profil med en längd på 100 cm med ett 

fyrkantigt rör genom hela på ungefär 1 . Det inhandlades det R15 till R10 rörsatser som ansluts 

till trädgårdsslangs-anslutning till R15. Glas-silikon är tänkt att användas för fogning av delarna, det 

har en tålighet till temperaturer upp till 180 grader och tål högt tryck. Efter fogningen återstod ett 

prov om den höll tätt.  

 

Figur 39, Thermal pads och slanganslutningar. 

 

Figur 40, Kablar & LED’s vilande på profilen. 

    

Figur 41, Illumitex LED's. 

Lamporna som används blev 10 stycken AD44 Surexi 5,5W lampor från Illumitex med F3 
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spectrum. Det var först planerat att köpa 5 stycken 12 diods 40W lampor från Ledengin (se intervju 

med Heliospectra) men dessa gick inte att köpa privat. Dessa hade avgett mer värme och gett 

prototypen tydligare utförande. Illumitex lamporna lämpade sig näst bäst för den aktuella 

aluminium profilen och de har också god blandning av ljuset eftersom de olika färgade LED’erna 

sitter nära varandra. Dessa köptes från www.mouser.com. En lämplig vattentät LED-förare 

inhandlades på www.ebay.com.  

 

Lämpligt avstånd mäts ut för hål och längden på kablarna, små kyldynor klipps ut för att fästa under 

dioderna för en bra värme överföring. Efter det förlöddes kablarna med lödtenn samt dioderna för 

minskad värmepåfrestning och underlättat arbete. 

Efter det skruvades hål i aluminiumprofilen och skruvar fästes för att kunna fästa lamporna. 

 

 

 

Figur 42, LED's fast skruvade på profilen efter hål borrning. 

 

Hål borrades för att fästa LED-föraren och för att dölja sladdar i profilen. En av lamporna gick 

sönder när sladden skulle lödas på kontaktytan. En seriekoppling gjordes för båda LED-förarna med 

fem lampor var. Förarna kopplades sedan till en vägguttagssladd med strömavbrytare från en 

gammal lampa. LED-lampan som gick sönder ersattes på garantin och en ny skickades. Armaturen 

hänger i nylonsnören som en temporär lösning.  

 

 

Figur 43, LED-Förare. 
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Figur 44, Lysande färdig armatur. 

 

Figur 45, PPFD kalkyl från Illumitex. 
Prototypen har över 120 µmol   i relevanta våglängder enligt Illumitex kalkyl på hemsidan 

och bör ge goda resultat enligt Heliospectras rekomendationer (5.2.3). 
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7. Slutsatser 
I det här avsnittet kommer målen att besvaras och resultat av designen att redovisas. 

 

 Utveckla ett koncept och teknikförslag på en belysningsljusterare för att kompensera 

solljuset. 

 Redogöra varför ingående komponenter används. 

 Öka förståelsen för odling i urbana miljöer. 

 Få rätt ljusvåglängd och mängd till växterna oavsett väder och årstid. 

 Ta fram en 3D-modell för konceptet. 

 

Den första punkten ” Utveckla ett koncept och teknikförslag på en belysningsljusterare för att 

kompensera solljuset.” har mer eller mindre uppfyllts i avsnittet Koncept och system. Priset på 

spektrometrar gjorde att idén om det automatiserade kontrollsystemet inte utvecklades vidare. En 

annan aspekt var att det saknades nödvändig kunskap för att utveckla den det i det här projektet. Det 

som konstaterades är att det är möjligt att utföra och att det har utförts av Heliospectra som 

använder sig av ett liknande system idag. 

 

Redogöra varför ingående komponenter används. De komponenter som används utöver 

aluminiumprofilen och den bärande slanghållaren är en eller flera LED-förare beroende på hur lång 

armatur som behövs. I designen Dagg där Ledengin 40W RGB-chippen används behövs tre stycken 

dimbara LED-förare för att lätt kunna kontrollera rött, grönt och blått med t.ex. en potentiometer. 

Dessa LED-förare driver alltså endast en kanal av de olika LED-chippen, till exempel grön kanal. 

Det finns fyra kanaler på varje chip med tre dioder på varje kanal. Den första kanalen ska innehålla 

3 st. blå (460 nm), den andra 3 st. gröna (525 nm), den tredje 3 st. röda (660 nm) och den sista 

fjärde 2 st. röda (660 nm) och en nära infraröd (740 nm). Detta spektrum skulle täcka och avge ljus 

i de viktigaste delarna i PAR-området. En LED-förare som är lämplig kommer från Meanwell 

modell LCM60D. Istället för att koppla detta till det automatiserade kontrollsystemet kan det 

kopplas till en vanlig vägguttagstimer med önskat antal lys- och uppvärmningstimmar. 

 

Att få personlig ökande förståelse för ämnet är verkligen uppnått och med den förståelsen blir nästa 

punkt oviktig i ett svenskt utomhusväxthus, men den går absolut att uppnå med denna armatur. 

Frågan är om det är hållbart att försöka odla växter de kallaste mest ogynnsamma månaderna och 

utnyttja våra begränsade energiresurser på det. Det identifierade behovet för mer ljus är där det 

finns tillräckligt med värme och under tidig vår då det ger de ettåriga växterna ett försprång. 
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8. Diskussion 
Här diskuteras arbetets gång och vilka punkter i projektet som kan utvecklas mer samt studier som 

kan vara intressanta att göra. 

 

8.1 Arbetets gång 
Denna text skriver jag som Naufal Lyijynen och ska försöka förklara hur arbetet har gått till på ett 

enkelt och ärligt sätt. Jag inte van vid att arbeta själv och tycker inte om att dokumentera och sköta 

pappersarbete. Det har gett mig en del saker att bita i så att säga. Faktasökningen gick bra förutom 

att det var lite svårt att begränsa sig hur mycket jag skulle förkovra mig i vissa saker och vilka 

ämnen som var relevanta för projektet. Det ena ledde in på det andra och jag läste mycket om saker 

som i teoretisk mening var onödiga för projektet men nu i slutet tror jag att de också påverkade 

resultatet. Riskanalysen jag skrev i början var en ärlig uppskattning över vilka mina personliga 

risker var och hur de skulle kunna påverka projektet. En del har saker har stämt och jag har tagit till 

de åtgärder jag skrivit. Det jag saknar mest var någon att bolla idéer med, delegera arbete till och så 

vidare. Nu i slutet av arbetet ångrar jag inte att jag varit ensam eftersom det varit ytterst lärorikt 

både om ämnet i sig och om mig själv. Den arbetsmetod jag föredrog mest var alla studiebesök då 

jag pratade med folk och sög in väldigt mycket kunskap om odling och olika tekniska aspekter. Till 

nästa arbete skulle jag ha valt att utföra arbetet med en till person eller att sitta i en lokal med andra 

som arbetar på samma projekt. Byggandet av prototypen har varit både en utmaning och ganska 

tidskrävande med letande av delar hit och dit. Nu när den är klar är jag väldigt nöjd och det återstå 

att se om den fungerar, vilket jag hoppas. Tidsmässigt har det gått bra. Vissa delar av arbetet tog 

mycket längre tid än väntat. 

 

8.2 Forstatt arbete 
 

 Provbygge av en armatur med flerkanaliga anslutningsplattor för LED-lamporna och 

önskade frekvenser i de olika kanalerna, samt en med enskilda dioder för att testas i 

nedanstående punkt. 

 

 Mäta hur lång tid det tar att värma upp vattnet från vissa temperaturer och hur det fungerar 

med att LED lamporna håller fisktanken varm. 

 

 En undersökning på om PVC-rören och aluminiumet avger partiklar som kan skada fiskarna 

och människor. 

 

 Tester måste utföras på armaturen i syfte att utvärdera värmehantering, där temperaturer på 

vattnet undersöks. 

 

 Ytterligare undersökningar behövs också för att utvärdera effekten av lampan. 

Utvärderingen som gjorts i detta projekt tyder på att armaturen kommer att producera 

tillräckligt med ljus för växterna i teorin men praktiska tester bör göras. 

 

 Ett test där multidiodschip jämförs med användning av flera enstaka lysdioder föreslås 

också. I teorin kommer multidiodschipet kommer ge en bättre färgblandning, men det är 

osäkert exakt hur mycket skillnad det gör för växterna. Användningen av enskilda diod-

LEDs ger en mer ekonomisk lösning som kommer att sänka priset på produkten. 

 

 Även om det anses att de föreslagna produktionsmetoderna kan användas för att tillverka 
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produkten kan ytterligare utredning krävas för att optimera valet av metoder mot 

produktionsvolymen.
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10. Bilagor 
10.1 Odlingsförsök 
Det gjordes ett odlingsförsök inomhus nära ett välbelyst fönster söderläge och en bit mark utomhus 

med tillgång till sol under hela dagen under perioden april och maj med blå majs. Experimentet 

gjordes för att se hur växter beter sig med värme och ljusförhållanden. Växterna inomhus tittade 

fram mycket tidigare och växte tillsynes bra för ett otränat öga. Växterna utomhus kom fram nästan 

en månad senare när det blivit varmare i luften. De var tillsynes mycket grövre, mindre och 

mörkgrönare. Växterna utomhus hade alltså tillgång till mycket mer ljus men växte inte snabbare 

för det. Växterna inomhus hade tillgång till värme men inte lika mycket ljus som gjorde att dem 

växte snabbt men blev svagare och rangligare. Det är alltså mycket viktigt att växterna får rätt 

mängd ljus beroende på vilken temperatur det är. 

 

 

Figur 46, Den utomhus planterade majsen med jämförelse föremål. 



 

 
Vattenkyld LED-armatur för växthus 

Examensarbete inom innovation och design 2013 
Tillämpad Maskinteknik 

     1 

 

Figur 47, Den inomhus planterade majsen med jämförelse föremål. 


