
Kursus  
God udendørsbelysning i teori og praksis  
København d. 4-5. april 2018 

Inden for rammen ”god udendørs belysning” gennemgår vi de over-
ordnede regler i Håndbog Vejbelysning af april 2015. En række af 
Danmarks førende eksperter underviser om grundbegreber, lyskil-
der, projektering, udbudsjura & udbud i praksis, lysdesign & æstetik, 
regulering og styring. Hør og cases og oplev dem i praksis. 

Skumring i Søndermarken. © Philips Lighting. Foto Claus Løgstrup 

”Cykelslangen”, Kalvebod Brygge,. Foto: Thomas Maare 

Udbytte af kurset 

Kurset giver et dybereliggende kendskab til udendørsbelysning i henhold til den gældende dan-
ske vejbelysningshåndbog.  
Du vil opnå færdigheder, som gør dig i stand til deltage i lysstrategisammenhænge, og at forstå 
udbud og lysberegninger. Du vil også lære ”at se”  og måle det gode og funktionelle lys via teo-
retisk og praktisk gennemgang. 
Det lærer du 

• Brush-up på lystekniske begreber, som indgår i udbud og vurdering af løsninger 

• Udbud og udbudsjura 

• Praktiske lysmålinger 

• Drift af anlæg og udfordringer i LED-verdenen 

• Brug af lysberegninger og vurdering af tilbud 

• Det gode lys—kommunens lysstrategi og arkitektonisk sammenhæng 

Sådan er kurset 

Undervisningsformen vil være en blanding af forelæsninger og praktiske eksempler. Dagskur-
susdagene kan med fordel kombineres med aftenturen i det centrale København, hvor det lær-
te demonstreres i praksis. Kurset vil være praktisk orienteret og konkrete problemstillinger 
beskrives ved eksempler. 
Deltagere 

Kurset henvender sig til folk i vejbranchen, som arbejder med projektering, udbud/tilbud, drift, 
myndighedsgodkendelse eller udførelse af belysningsanlæg. 

Tid:   4. april 2018 - 10:00 til ca. 16:20 (22:00) 
  5. april 2018 - 09:00 til 14:30 

Tilmelding:  Via Vej-eu (Eventuelle spørgsmål rettet til Anne Bay, ab@centerforlys.dk) 

Sted:   IDA Mødecenter 

  Kalvebod Brygge 31, 1560 København V  
 

Pris:   Dag 1: 4.900 kr. (3.900 kr. for medlemmer af DCL) 
  Aftenarrangement Dag 1 (middag + guidet byvandring) 300 kr. 
  Dag 2: 4.500 kr. (3.500 kr. for medlemmer af DCL) 
  Alle priser er ekskl. Moms 

Dansk Center for Lys  (DCL, stiftet 1948) er en uvildig og ukommerciel forening for danske lys-
professionelle og et videnscenter for lys og belysning. Centrets formål er at udbrede kendska-
bet til god og hensigtsmæssig belysning. DCL løser mange vidt forskellige opgaver. I sit arbejde 
lægger DCL stor vægt på en tværfaglig udveksling af synspunkter og viden. Dette sker under 
medlemsmøder, kurser, konferencer, i publikationer, debatoplæg, høringssvar m.m.  
Dansk Center for Lys - Engholmvej 19 - 3660 Stenløse - tlf. 47 17 18 00 - www.centerforlys.dk 

http://www.vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=171110


PROGRAM 4. april 
09:30 – 10.00  Morgenbuffet og registrering 

10:00 – 10:10  Velkomst og introduktion 

10:10 – 10:50  Brush-up: Lystekniske grundbegreber (Anne Bay, DCL) 
Lysstrøm, lysstyrke, belysningsstyrke og luminans. Farvetemperatur, 
farvegengivelse, spektralfordelinger og farvetolerance 

10:50 – 11:30 Armaturer med LED (Anne Bay, DCL) 
Fordele og ulemper, sammenligning med konventionelle armaturer. 
Levetider, blændingsforhold og driftsforventninger 

11.30 – 11.50  Pause   

11:50 – 12:30  Håndbog - Vejbelysning (Allan Nielsen, ÅF Lighting) 
De gældende belysningskrav og lovgivningen beskrives i Håndbog – 
Vejbelysning. Vejklasserne og deres brug. 

12.30 – 13.00  Arkitektonisk lyssætning af byrum (Franziska Holmsted, ÅF LIghting) 

Lys manipulerer med din opfattelse af rum og forløb. Hvordan indar-
bejder man det menneskelige perspektiv, wayfinding og imageskabelse 
i sit lysdesign? 

13.00 – 14.00  Frokost 

14:00 – 14:40  Læs tilbuddet (Jakob Zeilund, Focus Lighting) 
Lysberegninger og faldgruber. De fleste lysberegninger foretages i Dial-
ux eller lignende. Hvordan læser man outputtet, og hvad skal man især 
lægge mærke til og forlange lysmæssigt? 

14.40 – 15:20  Krav til lysudstyret (Casper Kofod, Energy Piano) 
Brug af Premium Light Pro’s udbudkriterier 

15.20 – 15:50  Pause 

15:50—16:30  Kommunens lysstrategi: Case  (Stine Ellerman, Københavns Komm.) 
Første etape af det store renoveringsprojekt er færdig – men hvilken 
strategi lå til grund? Hvordan spiller belysningsplanen sammen med 
borgernes behov, trafikken, energiforbruget og byens image? 

16.30   Afrunding 

Aftenprogram 

18:00—19:30 Middag 

19:30—ca. 22:00 Byvandring (Anne Bay, DCL + Robert Opala, Citelum) 
Kalvebod Brygge, Cykelslangen, Bryggebroen, Islands brygge (med 
stop, hvor Citelum demonstrerer lysregulering, delslukning m.v. live på 
gaden), Cirkelbroen, Strandgade, Inderhavnsbroen 

 

PROGRAM 5. april 
08:30 – 9.00  Morgenbuffet og registrering 

09:00 – 09:10  Velkomst og introduktion 

09:10 – 09:50  Udbud af gadebelysning - juridiske betragtninger  
(Andreas Christensen, Horten) 
Hvordan bruger vi ”Total Cost of Ownership” udbudsmæssigt, hvilken 
udbudsform egner sig, og hvordan bruger vi kontrakten som styrings-
værktøj? 

09:50 – 10:30 Udbud i gadebelysning - best practice (Ole Kjærgård, Fredsted ) 
Best practice fra branchen. Anbefalinger til driftsplaner, gode og dårli-
ge erfaringer/"Dos and Dont's" samt udfordringer ved ny teknologi fra 
et driftsperspektiv.  

10.30 – 10.50  Pause   

10:50 – 11:30  Praktiske lysmålinger - øvelse (Anne Bay, DCL) 
Udlægning af målenet på veje og stier. Korrekt brug af luxmeter og 
luminansmåler. Måletolerancer. Gruppearbejde med luxmeterøvelse. 

11.30 – 12.00  Opmålinger med målevogn (Henrik C. Pedersen, DTU Fotonik) 
Kommunens veje kan i dag karakteriseres belysningsmæssigt med 
målestyr på en personbil med GPS-positionering. Se udstyret og resul-
taterne. 

12.00 – 13.00  Frokost 

13:00 – 13:40  Drift af anlæg på kontrakt (Jesper Ravnsbjerg, SEAS nve) 

Anbefalinger til driftsplaner, gode og dårlige erfaringer samt udfor-
dringer ved ny teknologi fra et driftsperspektiv 

13.40 – 14:20  Case: Lyset på Nørreport station (Jesper Ravn, Gottlieb Paludan) 
Lyset på Nørreport Station vandt Den Danske Lyspris 2016. Lyset og 
styringen er i sjælden grad indarbejdet i hele pladsens funktion og 
arkitektur, og er undværligt for trafik, sikkerhed og tryghed 

14.20   Afrunding 

 

Anne Bay, kursusleder   (22 61 74 34, ab@centerforlys.dk) 
Anne Bay er civilingeniør og direktør i Dansk Center for Lys, en for-
ening for danske lysprofessionelle. Hun har siden 2001 arbejdet indgå-
ende med lys og belysning, bl.a. i forbindelse med produktudvikling af 
belysningsarmaturer, samt formidlet viden om lys via undervisning og 
foredrag. Anne Bay er formand for det danske standardiseringsudvalg 
for lys og belysning, og leder sekretariat for Innovationsnetværket 
Dansk Lys.  


