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KL. 09.00 REGISTRERING + UDSTILLING + KAFFE

KL. 10.00 VELKOMST
ANNE BAY, DIREKTØR, DANSK CENTER FOR LYS

ÅBNINGSTALE

KL. 10.10 FANTASTISKE LED
ØIVIND SLAATTO, DESIGNER
Med LED åbner sig en verden af muligheder, som gør det muligt for designere at nyfortolke 
ikke bare lysarmaturet, men også måden at bruge belysning på. Afstanden mellem fantasier 
om spektakulære laboratorieforsøg og en realistisk, kommerciel virkelighed er blevet mar-
kant mindre – pludselig kan selv små iværksættere være med til at eksperimentere, hvilket 
før var forbeholdt få mastodonter. Lys er ikke længere bare elektrisk, men elektronisk og 
en lampe ikke bare en lampe – den kan være alt fra et vindue, et kæledyr eller noget man 
holder møder i.

LED ER ELEKTRONIK OG HVAD SÅ?

KL. 10.35 FLIMMER OG STROBOSKOPEFFEKTER – HVORDAN MÅLER VI DET?
DR. PIERRE BEECKMAN, STANDARDS AND REGULATION, PHILIPS LIGHTING (ENGELSK)
Flimmer og stroboskopeffekter i helt nye LED-løsninger er et stort og ofte overset problem. 
Da disse effekter kan være en alvorlig gene, skal vi kunne stille krav. I databladet beskrives 
flimmer ofte med ”flicker index” og ”flicker percent”, men disse to betegnelser er ikke dæk-
kende for vores oplevelse af de uønskede effekter. Bl.a. er flimmerfrekvensen helt afgørende.
Snart vil IEC fremlægge nye mål for flimmer: et mål for kortsigtede effekter, PstLM, og et 
andet mål for langsigtede, stroboskopiske effekter, SVM. I sit indlæg vil Pierre Beeckman 
demonstrere, hvorfor de nye mål er langt bedre, og gøre status på hvor langt standardiser-
ingsarbejdet er nået.

KL. 11.00 LED & LEVETIDER – KEND KRAVENE TIL DINE LYSBEREGNINGER
PER REINHOLT, TEKNISK DIREKTØR, FAGERHULT
LLMF – MF – LSF – LMF – RMSF – L-faktoren – B-faktoren. Begreber er der nok af. Med ind- 
toget af LED-belysning er der introduceret en masse nye begreber, som kan være svære at 
holde rede på. Samtidig bliver en del af disse begreber faktisk en del af vores lovgivning, da 
Vedligeholdelsesfaktoren, vi anvender i belysningsberegninger, er nævnt i den for Danmark 
relativt nye standard DS/EN 12464-1, som har været lovkrav at anvende i Danmark siden 
1. juli 2016 via Bygningsreglementet. I dette indlæg vil Per Reinholdt ridse sammenhængen 
op for de forskellige begreber og forklare, hvad de enkelte udtryk dækker over. Så hold 
fast – der er som sagt nok at holde styr på.

KL. 11.25 PAUSE + UDSTILLING 

LED KAN STYRES 

KL. 11.55 LED SKAL STYRES – EN LYSDESIGNERS ERFARING MED LYSSTYRING
MERETE MADSEN, LYSDESIGNER, LIGHTING SWECO
Keep it simple. Selvom teknikken bag lysstyring og forprogrammerede lysscenarier kan 
være kompleks, handler det om at styre belysningen meningsfuldt i forhold til menneskers 
adfærd,og oplevelse af lys og rum. Det er en fin balance mellem at styre lyset automatisk og 
skabe muligheder for at vælge lyssætningen. Merete Madsen vil vise eksempler på projekter 
med forskellige former for styring af lyset i forhold til dagslyset, rummets funktioner, hvidt – 
og farvet lys, samt muligheden for at vælge mellem forskellige lysscenarier.

KL. 12.20 STYRINGSFORMER PÅ EN MENINGSFULD, PRAKTISK OG SMUK MÅDE 
FREDRIK WINQVIST, STOCKHOLM LIGHTING (ENGELSK)
Styresystemet kan være en lige så stor del af et designkoncept, som de armaturer designeren 
vælger. Udviklingen inden for LED-teknologi har gjort det muligt at belyse bygninger på 
helt nye måder. Muligheden for at styre lysets intensitet, farve og bevægelse ved hjælp af 
forskellige styresystemer er nu en selvfølgelighed. Det var det ikke tidligere. Fredrik Winqvist 
vil tale om de forskellige komponenter i et styresystem, og om hvad man skal overveje, når 
man specificerer sin installation. 

KL. 12.45 FROKOST + UDSTILLING

KL. 14.00 EN OVERRASKELSE

LED-CASES

KL. 14.15 HVID ER ALDRIG BARE HVID
ROGER SEXTON, VP SPECIFIER SERVICE, XICATO (ENGELSK)
LED-teknologi giver uendelige muligheder for at designe særlige lyskilder. Lyskilder, der er 
perfekte til at se hudfarver, tomater eller jeans i. LED’er som skaber specielle atmosfærer. 
Roger Sexton vil give en status over mulighederne og et kig ind i fremtiden og de løsninger, 
som vil komme. Derudover vil han uddybe, hvorfor TM 30-15 farvegengivelseskarakterise- 
ring er en langt bedre metode til at forstå specielle spektrale egenskaber end CRI (Ra-in-
deks).

KL. 14.40 SKRÆDDERSYET HUMAN CENTRIC LIGHTING PÅ DEMENS-
AFDELINGEN PÅ ET PLEJEHJEM 
KATHARINA WULFF, DR. PH.D. UNIVERSITY OF OXFORD, (ENGELSK)
Med fremkomsten af LED-teknologi er Human Centric Lighting (HCL) blevet et begreb og 
en dedikeret metode til at tilpasse belysning til gavn for folks sundhed. I foråret 2016 instal-
lerede Lightcare en “fuld dynamisk cirkadisk-/døgnrytmebelysning” på demensafdelingen 
på Ceres Center i Horsens, som er plejehjem for 16 personer med svær demens. For at vur-
dere hvordan overgangen fra konventionel belysning til HCL virker på beboerne, studerede 
Katharina Wulff og hendes forskningshold de enkelte beboeres ikke-visuelle reaktion på 
lyset. Det skete gennem målinger af deres søvn- og aktivitetsmønstre gennem aktigrafi og 
gennem observation af deres sociale interaktion, humør og velbefindende. Præsentationen 
indeholder data indsamlet på tre tidspunkter over tre uger: ved baseline, 2 måneder og 6 
måneder efter installationen.
 

KL. 15.10 ERFARINGER OG PERSPEKTIVER FRA AARHUS
PETER RYBERG NEESS, TEAMLEDER, LYS OG TRAFIKLEDELSE, AARHUS KOMMUNE
Hør om Aarhus Kommunes erfaringer med teknologiskiftet til LED i byrummet, lige fra be-
gyndelsen i 2008 til den igangværende udskiftning af 29.000 gadelamper. I indlægget vil 
du blandt andet høre om planlægning, anlæg og drift af LED-armaturer, både til udendørs 
funktions- og effektbelysning. Derudover vil Peter Ryberg Neess sætte fokus på borgernes 
oplevelse af det nye lys og de forandringer, det skaber i byens rum. Slutteligt vil han fortælle 
og perspektiverne for sammenkobling mellem vejbelysning og den smarte by.

15.35 KAFFE + KAGE + UDSTILLING

KL. 16.15 DCL’S BRANCHEVEJLEDNING – ET OPGØR MED SNYD
ANNE BAY, DIREKTØR, CIVILINGENIØR, DANSK CENTER FOR LYS
DCL’s medlemmer er faktisk enige: Der fuskes alt for meget med specielt vedligeholdelsesfak-
torer og reflektanser i indendørs lysplanlægning. Ved at være optimistiske bliver tilbuddene 
nemlig mere konkurrencedygtige. Et bredt udvalg af medlemmer har sammen med DCL 
udviklet en ny branchevejledning, der gør op med problemet, og som fremfor alt skal give 
ordentlige forhold for brugerne. Anne Bay præsenterer vejledningen, der er et dialogværk-
tøj mellem bestilleren og lysplanlæggeren, og som fastslår, hvordan man skal regne, hvis 
man f.eks. ikke kan få oplyst rummets farver.

LED FOR SJOV

KL. 16.30 LYSDIODERNE - DE KOM DE SÅ DE SEJREDE - OG ANDRE 
TEKNOLOGISK FUNDEREDE FORTÆLLINGER OM LYS
NIKOLAJ SONNE, STUDIEVÆRT OG JOURNALIST
Mød Nikolaj Sonne kendt fra DR2’s gadgetprogram So ein Ding. 
Følg med, når han med LED som udgangspunkt fortæller teknologihistorier, der bl.a. går fra 
et blikskur langt ude på landet i Kenya - hvor lys er noget, man betaler med mobilen, til de 
internetforbunde farveladelamper, han selv har i stuen. Hvordan det er lykkedes Samsung 
at putte millioner lysdioder i din lomme, og hvordan fremtidens biler (også de selvkørende) 
kan tale sammen og koordinere arbejdet, ved at morse til hinanden med deres LED-lygter. 

KL. 17.00 AFRUNDING

KL. 17.15 CHAMPAGNE + LYSETS DAG FOR 10. GANG + UDSTILLING

KL. 18.00 LYSETS DAG SLUTTER 

RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES 
Nikolaj Sonne fortæller om LED-teknologi og gadges

Designeren Øivind Slaatto på sit værksted

Foto: Novo Nordisk VTC

Sådan kan du teste flimmer. Foto: Philips Lighting

Aarhus Ø. Foto: Aarhus Kommune

LED og levetider. Foto: Fagerhult

Ceres Center i Horsens. Aften-/natbelysning

TM-30 er en bedre metode end CRi, i forhold til LED

Marketenderiet i Valby

Styringsformer på en meningsfuld, praktisk og 
smuk måde. Foto: Stockholm Lighting


