
Kursus  
God indendørsbelysning  
København d. 28. - 29. maj 2019 

Deltag i Dansk Center for lys’ kompetencegivende kursus, hvor 
du lærer om god praksis og reglerne indenfor lysløsninger i in-
dendørsområder på højt niveau. Du bliver godt klædt på til at 
håndtere belysningsopgaver i lysdesign, planlægning, beregning, 
udbud, funktionsafprøvning i praksis, regulering og styring.  

Udbytte af kurset 

Kurset i indendørsbelysning bygger videre på DCL’s Grundkursus. Du vil opnå færdigheder, som 
gør dig i stand til at deltage i lysstrategisammenhænge og at forstå udbud og lysberegninger. 
Du lærer mere om planlægning af lysløsninger i indendørsområder, såsom kontorer, skoler og 
andre gængse rum. Lovgivningens krav (standarder og bygningsreglement) gennemgås detalje-
ret. Vi ser på synsergonomi i arbejdsområder, lysdesign og virkemidler. Vi genopfrisker viden 
om LED, og de mange fordele og ulemper. Moderne lysstyringer gennemgås inkl. sensorer, 
hardware og software, som er nødvendige for etableringen af et godt og energivenligt lyssy-
stem.  

Forudsætninger 

Dansk Center for Lys’ grundkursus eller tilsvarende grundig erfaring. 

Det lærer du 

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

• Det gode lys— lyskomfort, virkemidler, lysstrategi og arkitektonisk sammenhæng 

• Udbud, kravspecifikationer og funktionsafprøvninger 

• Brug af lysberegninger og vurdering af tilbud 

• Beregning af blænding 

Sådan er kurset 

Undervisningsformen vil være en blanding af forelæsninger og praktiske eksempler. Dagskur-
susdagene kombineres med en aftentur, hvor det lærte demonstreres i praksis. Kurset vil være 
praktisk orienteret og konkrete problemstillinger beskrives ved eksempler. 

Deltagere 

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

Tid:   28. maj 2019 - 10:00 til 16:00 ( aftenprogram ca. 17:30 - 21:00) 
  29. maj 2019 - 09:00 til 16:00 

Tilmelding:  Online via www.centerforlys.dk   

Sted:   Scandic Sydhavnen, Sydhavns Pl. 15, 2450 København  

Pris:   Kursus 2 dage, 10.600 kr. (7.400 kr. for medlemmer af DCL) 

  Aftenarrangement på dag 1 (middag + bygningsbesøg), 400 kr. 

Kursusleder 

Anne Bay, Civilingeniør, direktør, Dansk Center for Lys 

Anne Bay er civilingeniør og direktør i Dansk Center for Lys. Hun har siden 
2001 arbejdet indgående med lys og belysning, bl.a. i forbindelse med 
produktudvikling af belysningsarmaturer, samt formidlet viden om lys via 
undervisning og foredrag.  
 

Læs mere om Dansk Center for Lys på www.centerforlys.dk 

Dansk Center for Lys - Engholmvej 19 - 3660 Stenløse - tlf. 47 17 18 00 - www.centerforlys.dk 

Domicil for Ingeniør’ne i Esbjerg ©Louis Poulsen, Jesper Ray  

http://www.centerforlys.dk


PROGRAM 28. maj 2019 

09:30 – 10:00  Morgenbuffet og registrering 

10:00 – 10:30  Introduktion til god indendørs belysning (Anne Bay) 
Hvorfor og hvordan skaber man godt lys i rum og bygninger? Fordelene 
ved en god belysning. Gode og knap så gode eksempler. 

10:30 – 11:00 Kort brush-up: Lystekniske grundbegreber (Anne Bay) 
Grundbegreberne vi bruger når vi snakker om lys. Hvornår bruger man 
hvad. Lysstrøm, lysstyrke, belysningsstyrke og luminans. Farvetempera-
tur, farvegengivelse, spektralfordelinger og farvetolerance mv.  

11.00 – 11.20  Pause   

11.20 – 12.00  Lovgivning om lys (Anne Bay) 
Gennemgang af de gældende krav i lovgivningen omkring lysforhold og 
energiforbrug. BR18, DS/EN 12464-1, DS/EN17037 og øvrige standar-
der. Hvad er lov og hvad er god praksis. 

12:00 – 12:30  Øvelse: grundbegreber i bygning og rum (Anne Bay) 
Kursisterne arbejder med grundbegreberne der bruges indenfor belys-
ning i sammenhæng med praktiske eksempler.  

12.30 – 13.30  Frokost 

13.30 – 15:00  Lysstrategier (Christina Augustesen) 
Med udgangspunkt i bl.a. Østerport Station og Novo Nordisks hoved-
sæde tager Christina Augustesen os igennem modeller for, hvordan 
lysdesign kan integreres i byggeprocessen - både når bygherren har 
høje ambitioner, og det modsatte.  

15.00 – 15:20  Pause 

15:20 – 15:50 Øvelse: Lav en lysstrategi (Anne Bay) 
Kursisterne arbejder med hvordan man laver en lysstrategi. 

15:50 – 16:00 Afrunding 

Aftenprogram 

18:00 – 22:00 Middag og ekskursion til Metalhuset 

Vi besøger Dansk Metal og ser den moderne belysning.  
 

PROGRAM 29. maj 2019 

08:30 – 09:00  Morgenbuffet og registrering 

09:00 – 09:10  Velkomst og introduktion til dag 2 

09:10 – 09:50  Lysanlægget fra A-Z (Anne Bay) 
Lyskilder, armaturer og belysningsform. Krav og løsninger. Hvordan 
vælger man det rigtige armatur.  

09.50 – 10.30  Styring og regulering (Torben Gehlert) 
Mulighederne for styring og regulering af belysningsanlæg. Kortere 
driftstider og stort besparelsespotentiale med behovsstyret belysning.    

10.30 – 10.50  Pause   

10:50 – 11:30 Projektering af indendørsbelysning (Anne Bay) 
Fastlæg belysningskrav og forudsætninger til belysningsprojekterin-
gen. Hvordan læser man outputtet fra en lysberegning. 

11:30 – 11:50  Øvelse: Analyse af rum og synsopgave (Anne Bay) 
Kursisterne arbejder med at opstille funktionskrav og beregningsfor-
udsætninger.  

12.30 – 13.30  Frokost 

13.30 – 14.10  Blænding og de svære beregninger (Anne Bay) 
Blænding er et af de største belysningsproblemer i arbejdsmiljø. Hvor-
dan laver man blændingsberegninger, der både tilfredsstiller lovgiv-
ningen og giver et godt slutresultat.  

14:10 – 14:50  Belysning i udbud og funktionsafprøvning (Inger Erhardtsen) 
Udbud og kravspecifikationer. Projektdokumentation og myndigheds-
godkendelse i praksis. Funktionsafprøvning og god målepraksis.   

14.50 – 15.10  Pause   

15:10 – 15:50  Mennesker og lys - døgnrytmebelysning (Anne Bay) 
Lys er afgørende for menneskers velvære og sundhed. De seneste år 
har LED skabt nye muligheder indenfor sundhedsfremmende belys-
ning. Hvad er fup og hvad er fakta?  

15.50 –  16:00   Afrunding og evaluering af kurset 

Christina Augustesen 

Lysdesigner, Sweco 

Med erfaringer fra Arup, Rambøll, Sweco samt 
sin egen lyskunstneriske praksis har Christina i de 
senere år sat præg på mange danske byggerier, 
og er blandt landets mest erfarne lysdesignere.  

Inger Erhardtsen 

Belysningsingeniør, ÅF 

Inger har arbejdet med belysning i over 23 år som 
belysningsrådgiver, el-ingeniør og bygherrerådgi-
ver. Har udarbejdet udbudsmateriale til utallige 
projekter, både inden for integreret belysningsde-
sign, energioptimering og dynamisk døgnrytme.   

Torben Gehlert 

Productmanager, Niko-Servodan 

Har mere end 20 års erfaring med styring og regu-
lering af belysningsanlæg, både i udbuds/ projek-
teringsfasen samt i implementeringen. Fokus ligger 
på energioptimering og behovsstyring for optimal 
brugerintegration. 


