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TESTTest HJÄLMLAMPOR

TEXT: CENNETH NIKLASSON   FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON

LJUSHUVUDEN
Starkt ljus var nyckeln till segern när ett gäng rörmokare 
testade hjälmlampor. Men det skilde inte många watt  
mellan de tre främsta.

FYRA RÖRMOKARE,  �fem� hjälm-
lampor.�Lägg�till�en�arbetsplats�med��
sparsam�byggbelysning�och�en�hel�del�
jobb�i�källaren�så�har�du�en�perfekt�
miljö�för�ett�test�av�hjälmlampor.

Lamporna�har�blivit�allt�vanligare�
på�bygget.�Var�och�varannan�har�en�
lampa�på�hjälmen.�Enligt�rörmokarna�
beror�det�på�att�den�ordinarie�bygg-�
belysningen�blivit�sämre.

–�Hjälmlamporna�är�en�nödlösning.�
Det�finns�ju�knappt�någon�byggbe-
lysning�i�dag.�Det�var�mycket�bättre�
förr,�men�alla�sladdar�som�läggs�ut�på��
bygget�har�ju�en�tendens�att�försvinna�
så�nu�finns�det�bara�enstaka�lampor.�
Och� självklart� blir� det� billigare� för��
företagen�att�bara�dela�ut�hjälmlam-
por,�säger�rörmokaren�Johan�Sätter-
ström.

Kollegan� Christoffer� Forsberg��
fyller�i:

–�Under� vinterhalvåret�är�det� ett�
elände.�Kombinationen�av�mörkret�
ute�och�dålig�arbetsbelysning�gör�att�
vi�måste�använda�hjälmlampor.�Jag��
använder� lampan� ofta� när� jag� till��
exempel�letar�efter�något�i�verktygs-
lådan.

”Jag använder  
lampan ofta när jag 
till exempel letar 
efter något i verk-
tygslådan.”

CHRISTOFFER FORSBERG, RÖRMOKARE.

Rörmokarna Johan Sätterström och 
Christoffer Forsberg med lamporna som 
ingick i testet. Själva använder de hjälm-

lampan flera timmar varje dag. 
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RÖRMOKARNA TROR  att� de� har�
hjälmlamporna� tända� ”några� tim-
mar”�varje�dag.�De�är�eniga�om�att�det�
viktigaste�på�en�lampa�är�att�ljuset�är�
starkt.�De�föredrar�även�lampor�som�
har�låg�vikt�för�att�spara�på�nacken.

Resultatet�i�testet�då?�Jo,�lampan�
Lumonite�Compass�vann.�Orsaken�var�
ljuset.�

–�Den�hade�starkast�sken�och�var�
dessutom� liten� och� smidig� med� en�
snygg�design.�Den�var�även�enkel�att�
sätta�på�och�av,�säger�rörmokare�John�
Gregerson.

Lampan�hade�även�en�finess�som�
uppskattades.�Den�var�nämligen�lätt�
att�plocka�loss�och�använda�som�fick-
lampa.

–�Ett�klart�plus,�säger�John�Greger-
son.

Nackdelen� med� vinnaren� är� att�
det�har�kort�batteritid.�Testgruppen�
gjorde�ett�litet�experiment.�De�ladda-
de�med�nya�batterier�och�tände�lam-
porna�när�de�gick�hem�på�kvällen.�På��
morgonen�efter�hade�en�lampa�slock-
nat.�Det�var�just�Lumonite�Compass.�
Den�hade�alltså�kortast�batteritid�av�
samtliga.

–�Den�har�bara�ett�batteri�och�det�
är�enkelt�att�byta�så�det�är�inga�pro-
blem.�Jag�vill�ha�det�starka�skenet.�Det��
är�viktigare,�säger�Christoffer�Fors-
berg.

ÄVEN LAMPORNA  som�kom�på�an-
dra�och�tredje�plats,�Coast�FL70�och��
Novipro� IP65,� tyckte� rörmokarna�
om.�Båda�modellerna�fungerade�bra.��
Möjligen�var�Novipro�IP65�i�största�
laget,�men�den�hade�å�andra�sidan�ett�

TESTTest HJÄLMLAMPOR

Betygen på res
pektive test faktor är 
ett medel värde av 
test piloternas betyg. 
Slut betyget är en 
hel hets bedömning 
som sätts av redak
tionen. Där vägs 
kommentarer och 
cirkapris in. Alla 
priser är inklusive 
moms. 
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LUMONITE COMPASS MINI  

PETZL PIXA 3

”Bra drag i lampan”. ”Kort batteritid”. 
”Lätt att ta bort och använda som 
ficklampa”. ”Vinnare”.

”Lite tung”. ”För stor”. ”Lite svagt 
ljus”.
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COAST FL70

PL 300 MAGLITE 

”Bra sken”. ”Trög av och påknapp”. 
”En bra arbetslampa”.

”Dåligt ljus”. ”Finns inget positivt att 
säga”.
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NOVIPRO IP65

”Lite klumpig”. “Bra ljus, lätt att sätta 
på”.
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bra�ljus�och�det�var�enkelt�att�ställa�
in�spridningen�på�ljuset.�Även�Coast�
FL70�lyftes�fram�för�att�den�hade�ett�
bra�sken�och�för�att�den�var�lätt�att�
montera�på�hjälmen.

De�övriga�två�lamporna�fick�ingen�
av�rörmokarna�att�lysa�av�belåtenhet.�
Det�gäller�framför�allt�PL�300�Maglite�
som�lyste�alldeles�för�svagt.

–�Det� var� ingen� lampa� som� jag�
skulle� rekommendera,� säger�Johan�
Sätterström.

”Den hade  
starkast sken och 
var dessutom liten 
och smidig med en 
snygg design. Den 
var även enkel att 
sätta på och av.”

JOHN GREGERSON, RÖRMOKARE,  
OM VINNARLAMPAN. 

SÅ TESTADE VI

n Fyra rörmokare  
på en arbetsplats  
i Hallonbergen utan
för Stockholm fick 
testa de fem hjälm
lamporna under det 
vanliga arbetet. De 
fick sätta betyg och 
skriva kommentarer 
om vad som var bra 
och dåligt. Redak
tionen har sedan 
satt det slutgiltiga 
betyget och då vägt 
samman priset och 
rörmokarnas åsikter.

n Det är inte ett full
sortimentstest utan 
vi har valt ut några 
av de lampor som 
finns på marknaden.

John Gregerson, rörmokare, 
tycker att ett starkt sken är det 
viktigaste på en hjälmlampa. 

Testgruppen 
med Johan 
Sätterström, 
Christoffer 
Forsberg och 
John Greger-
son. Saknas  
på bilden gör 
rörmokaren 
Tommy  
Johansson.


