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Få styr og styring på belysning

Indhold:

• Hvad siger reglerne – bygningsreglementet og belysningsstandarden?
• Hvilke krav skal overholdes og hvor?
• Udfasning af kviksølvholdige lyskilder i 2023, dvs. kompaktrør og lysstofrør inkl. T8 og T5 
• Udskiftning eller ombygning af armaturer til LED?
• Hvornår kan det betale sig at udskifte armaturer og hvor bør man ombygge eksisterende armaturer?
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Vi kan og skal være med til at gøre en forskel…
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I virkeligheden kan man ikke se lys… før det rammer et materiale, der viser lys og skygge. 

Fotocredit: Athur Zajonic Saarinen MIT Chapel Fotocredit: John Pawson, Minimum
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Hvad siger reglerne?

BR18        Vejledning for elektrisk belysningBR18         Krav til elektrisk belysning
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Hvad siger reglerne?

DS/EN 12464-1:2011 
+ DKNA 2015 

blev erstattet af

DS/EN12464-1:2021

pr. 01.01.2022

Udgik i 2016
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Udfasning af kviksølvholdige lyskilder i 2023

Kilde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L0276

Kompaktrør:

Kilde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L0284

Lysstofrør, herunder T5, T8, og trepulver-rør:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L0276
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L0284
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Hvad hvis man kun udskifter lyskilder?

• Ved udskiftning af enkelte lyskilder (E27, T5 

lysstofrør osv.) skal man ikke leve op til DS/EN 

12464-1,  hvis belysningen ikke ændres og stadig 

lever op til belysningskravene på tidspunktet for 

bygningens myndighedsgodkendelse.

• Ved større udskiftning af lyskilder på rum- og 

bygningsniveau, skal belysningen leve op til 

DS/EN12464-1, dvs. at armatur og ny lyskilde skal 

lysmåles og belysningskrav dokumenteres. 

Pas på ved 1:1 udskiftning af lyskilder.

• Lyskilden skal passe til armaturet – der er oftest en 
anden lysfordeling ved erstatningslyskilder. Det har 
belysning for hvordan armaturet lyser, lysets 
regelmæssighed i rummet og for blænding.

• Pas på dæmp – der er ofte anden dæmpningsprofil, 
så lyset ikke fungerer efter hensigten ved dæmp.

• Flimmer – nogle erstatningslyskilder flimrer for 
meget, , særligt ved dæmp.

• Spoler i lysstofrørsarmaturer kan være slidt, så 
armaturerne alligevel skulle have været udskiftet.

• Pas på PCB i lysstofrørsarmaturer (før 1886, T8, hvis 
kondensatoren lækker)

• Man bør kun bruge erstatningslyskilder i sekundære 
rum uden faste arbejdspladser og uden dæmp
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DS/EN 12464-1 - krav til arbejdsfelter og/eller aktivitetsområder

1            2                            3                4            5      6    7       

8      9              10         11
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Krav til driftsbelysningsstyrken Em for referenceoverfladen  
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Opgaveflet/aktivitetsområde – omgivende felt og baggrundsomr.
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Vedligeholdelsesfaktor (armatur L-værdi: L70, L80, L90 eller CLO)

Kilde: Fagerhult

L70-
armatur

0,70             X 1,00                   x 0,94                                  x 0,95                        = 0,63

Vedligeholdelsesfaktor fremgår af lysberegningen
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Rummets overfladers reflektanser

• kontor

Reflektanser for rummets overflader fremgår af lysberegningen
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Kontekst modificering  - belysningen bør øges
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Belysningens regelmæssighed (UO)

BR18 vejledning
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Belysningens regelmæssighed (UO)

BR18 vejledning
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Belysningens regelmæssighed (UO)

BR18 vejledning
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Farvgengivelsesindekset (Ra/CRI)

CRI standard (R1-R8)
CRI R9 - bedre rød
CRI extended (R1-R14) – mere naturligt 

TM-30 (99 farver) 
+ colour rendering, saturation and hue

Colour Rendering Index - nu og måske i fremtiden



Side 18 Merete Madsen | Arkitekt maa. Ph.d. Lysdesigner

Blændings som UGR-grænseværdi
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Aflæsning af UGR tabel for et armatur

Kilde: Anne Bay, Danske Center for Lys,  Blænding og UGR – næsten ingen regner rigtigt, Lysets Dag 2018 
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UGR-tabelmetoden og ikke regelmæssig belysning i skæve rum
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Blænding fra arbejdspladsbelysning fx laboratorieinventar?
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Cylindrisk driftsbelysningsstyrke (Em,z)

Illustration: Trilux
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Cylindrisk belysning – eksempel på anvendelse

Foto: Søren Aagaard

Foto: Søren Aagaard
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Beregningseksempel på cylindrisk belysning

NB Krav 
Em,z 150 lux, Uo 0,1 
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Belysningsstyrken på vægge og lofter (Em,wall, Em,ceiling)
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Kontrol af lysberegninger

Kontrol af lysberegninger:
Belysningsniveauer, regelmæssigheder og blændingsgrænse iht. arbejdsfelt/aktivitetsområder
+ at vedligeholdelsesfaktoren stemmer overens med armaturets L-værdi, samt armaturets - og rummets tilsmudsning (armaturets L-værdi ses af datablad)
+ at rummets reflektanser er indenfor de anbefalede værdier og/eller stemmer overens med de faktiske forhold
+ at blændingsgrænser overholdes (aflæses af UGR-tabel for armatur)
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Testbelysning – se lamperne med lys i

Simpel/privat i tal: 
GU10 LED 
(udskiftelig lyskilde), 
ø 80, 
345 lm,  
36 grader, 
2700/3000K, 
Ra 80-90, 
5W,  
70 lm/W, 
levetid  ca. 15.000 
timer…

+ oplevelsen af lys-
kvalitet, blænding,  
farvegengivelse mv. 
iht. funktionalitet, 
krav og ønsker

Ca. 900,- kr. 

Høj kvalitet/
Professionel i tal: 
LED (integreret), 
ø 75, 
2140 lm, 
12 lysdistributioner, 
2700, 3000, 3500, 
4000K, 
Ra 95-97, 
20 W, 
107 lm/W
Levetid L90 v. 50.000 
timer… 

+ oplevelsen af lys-
kvalitet, blænding,  
farvegengivelse mv. 
iht. funktionalitet, 
krav og ønsker.

Ca. 2700,- kr.
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Funktionsafprøvning af belysning
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Funktionsafprøvning af styring af elektrisk belysning

Vejledninger til funktionsafprøvning af belysningsanlæg:
• Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
• Dansk Center for Lys
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Funktionsafprøvning af belysningsstyrken - målepunkter
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Udskiftning eller ombygning af eksisterende armaturer

Udskiftning af armaturer

• Når anlægget er gammelt (spoler, energiforbrug, 

flimmer)

• Når rummets funktion har ændret sig

• Når belysningsanlægget ikke opfylder funktion og 

behov

• Husk at bortskaf armaturer, lyskilder og elektronik 

miljøansvarlig til genanvendelse. Se fx 

https://elretur.dk/

Ombygning af armaturer 

• Når armaturet har historisk og/eller arkitektonisk 

værdi

• Når armaturerne er skabt til særlige rum og/eller 

funktioner

https://elretur.dk/
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Eksempel på ombygning af eksisterende armatur

Foto: Søren AagaardFoto: Søren Aagaard
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Eksempel på ombygning af eksisterende armaturer

Foto: NaviairFoto: Naviair



Side 34 Merete Madsen | Arkitekt maa. Ph.d. Lysdesigner

Eksempel på ombygning af eksisterende armaturer

Foto: NaviairFoto: Naviair
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80% af et belysningsanlægs CO2-udledning er i driftsfasen

• Vælg/skab god belysning, der opfylder menneskers 

behov og tager hensyn til biodiversitet

• Projekter/brug (kun) lys i rette omfang, (kun) på 

rette sted og (kun) i rette tidsrum

• Brug mindst muligt materiale (lamper, lyskilder, 

elektronik osv.) og stil krav til 

genbrug/genanvendelse af komponenter

• Prioriter lysstyring og mulighed for personligt lys

• Tommelfingerregel for energieffektiv lysstyring 

indendørs: manuel tænd på og automatisk sluk

• Tommelfingerregel for energieffektiv lysstyring 

udendørs: Dæmp belysning i løbet af skumrings-

perioderne 
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Bæredygtige tendenser for belysningsprodukter

Nye lamper med fokus på bæredygtighed som fx 

Fagerhult’s re-think

https://www.fischer-lighting.com/om-os/https://www.fagerhult.com/Campaigns/multilume-rethink/ https://rebellight.com/

Professionelle virksomheder specialiseret i 

ombygning af gamle armaturer til nye som fx 

Fisher Lighting

Belysningsleverandører med nye 

forretningskoncepter om at købe deres lamper 

tilbage og reparer dem og sælge lamperne igen 

som fx Rebel Light


