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MARC FONTOYNONT er PHD ENERGETICS OG PRO-
FESSOR (MSO) PÅ SBI PÅ AALBORG UNIVERSITET 
I KØBENHAVN. Han har arbejdet ved flere forskning-
slaboratorier i Europa og USA, og ledede Light &Vision 
forskningsgruppen ved ENTPA-CNRS i Lyon. I hans ar-
bejde på SBI undersøger han innovative, energieffektive 
lysstrategier (dagslys og elektrisk belysning), der kan 
føre til øget brugertilfredshed. Marc Fontoynont var CEN 
TC169-convener af den nye europæiske dagslysstan-
dard (EN 17037). Han er dansk koordinator for det store 
internationale projekt IEA SHC Task 61 (International En-
ergy Agency Solar Heating and Cooling Technology Col-
laboration) om integreret lysstyring.

WERNER OSTERHAUS er ARKITEKT, LYSDESIGNER OG 
PROFESSOR FOR LYSDESIGNFORSKNING VED INSTI-
TUT FOR INGENIØRVIDENSKAB PÅ AARHUS UNIVERSI-
TET. Han har været involveret i lysdesignforskning siden 
1987, da han blev ansat hos Lawrence Berkeley National 
Laboratory i USA.  Fra 1994 til 2009 har han været lek-
tor på arkitektskoler i USA, New Zealand og Tyskland, og 
siden 2009 professor på Ingeniørhøjskolen og Institut for 
Ingeniørvidenskab i Aarhus.  Hans passion er at anvende 
design, teknologi og videnskab til belysningsdesign og 
løsninger, der sikrer bæredygtighed og velvære, samt 
stor brugertilfredshed og arkitektonisk appel i både nye 
og renoverede bygninger.

EIK LYKKE NIELSEN er CIVILINGENIØR FRA AARHUS 
UNIVERSITET MED SPECIALE I INTEGRERET ENERGI- OG 
LYSDESIGN. Han brænder for byggeri, der sætter menne-
sker i centrum. Gennem sit arbejde som lysingeniør har 
han med detagelse med forsknings- og udviklingpro-
jekter fået indgående kendskab til meget af den nyeste 
viden om lys og belysning. I 2015 vandt han med sin 
samarbejdspartner “The Challenge”-konkurrencen med et 
foredrag ved The Professional Lighting Design Convention 
(PLDC) i Rom. Siden blev han i 2016 blev han udtaget af 
Lighting Magazine til deres ’40under40’ af lovende unge 
aspiranter inden for lys- og belysningsbranchen.

ANNE BAY er CIVILINGENIØR OG DIREKTØR I DANSK 
CENTER FOR LYS, en forening for danske lysprofessio-
nelle. Hun har siden 2001 arbejdet indgående med lys og 
belysning, bl.a. i forbindelse med forskning og produk-
tudvikling af belysningsarmaturer. Siden 2012 har Anne 
Bay formidlet viden om lys via undervisning og talrige 
foredrag. Anne Bay er chefredaktør for magasinet ”Lys”, 
formand for det danske standardiseringsudvalg for Lys og 
Belysning, samt formand den danske CIE nationalkomité.

GRAVES SIMONSEN er ARKITEKT MAA OG 
PROJEKTCHEF I BYGHERREFORENINGEN, og er bl.a. 
ankermand på foreningens aktiviteter inden for bæredyg-
tighed i byggeriet, energieffektivisering og drift af bygninger 
samt udvikling af den eksisterende bygningsmasse. Graves 
medvirker i relation hertil i en lang række udviklingsprojek-
ter samt følgegrupper og advisory boards med henblik på at 
sikre gode rammebetingelser for bæredygtigt, holdbart og 
driftsvenligt byggeri.

NIELS BJØRN ALLER er DRIFTSCHEF I PSYKIATRIEN 
I REGION MIDTJYLLAND og har erfaringer fra Risskov 
og den nye psykiatri i Skejby. Niels har det overordnede 
ansvar for drift af AUH Psykiatrien og har arbejdet med 
hospitalsdrift siden 1990. 

YVONNE DE KORT ER PROFESSOR I MIJØPSYKOLOGI 
VED EINHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (”TU/E”). 
I sin forskningsgruppe (Human-Technology Interac-
tion group) undersøger hun, hvordan lys og belysning 
indvirker på humør, årvågenhed, vitalitet og adfærd, og 
kombinerer viden og metoder fra psykologi, kronobi-
ologi og neurovidenskab. Yvonne forvalter forskningen i 
“Sound Lighting research”-programmet I TU/e’s Intelli-
gent Lighting Institute og “Mental Health”-programmet i 
TU/e’s Center for Humans and Technology.

ALI AMIDI ER CAND.PSYCH., PH.D., ADJUNKT PÅ 
KRÆFTAFDELINGEN, AARHUS UNIVERSITETSHOSPI-
TAL PSYKOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET. 
Han arbejder bl.a. på forskning indenfor søvnkvalitet 
og effekt af døgnrytmelys på patienter med senfølger 
efter kræft behandling, kronobiologi & lysbehandling. 
Underviser i bl.a. kognitiv neurovidenskab og klinisk 
neuropsykologi.

CASPER KOFOD CIVILING. HD, har eget konsulentfirma 
og arbejder især med internationale projekter herunder 
EU H2020 projektet PremiumLight-pro om kvalitetskrav 
ved udbud og indkøb i servicesektoren, IEA SSL om kvalitet 
og måling for LED på verdensplan (herunder smart lighting, 
hvor Casper er leder) samt løbende konsulentarbejde for EU 
Kommissionen og Energistyrelsen.

INGER VERVAET ERHARDTSEN er udannet EL-INSTAL-
LATØR OG STÆRKSTRØMSTEKNIKER. I samarbejde med 
arkitekter og designerteams har hun medvirket i utallige 
projekter med sin praktiske lysviden, bl.a. i pilotprojekter, 
domiciler, udvikling af belysnings-armaturer, forskning 
og undervisning. Inger arbejder som Belysningsingeniør 
hos ÅF Buildings Danmark, og arbejder hovedsageligt 
som bygherrerådgiver og specialist indenfor biologisk lys 
& ”Belysningsdesign” (Dagslys, kunstlys og lysstyrings 
strategier).

SOPHIE STOFFER er uddannet M.SC. I BYGNINGSDE-
SIGN FRA ÅRHUS UNIVERSITET med primært fokus på 
belysning. Efterfølgende har Sophie arbejdet på Institut 
for Ingeniørvidenskab på Århus Universitet og er på 
nuværende tidspunkt i Lysgruppen på SBi på Aalborg 
Universitet i København. Sophie har været involveret i 
både nationale og internationale forskningsprojekter, 
og har i sit arbejde haft et stærkt fokus på brugernes 
oplevelse af lys.

MICHAEL ANDREASEN er uddannet VVS-INSTALLATØR 
og har arbejdet med installationer både som udførende 
og projekterende. Til brug for test af forskellige installa-
tionstyper har han udviklet procedurer og skemaer, som 
bruges på flere større projekter i dag. Michael har stor 
erfaring med test af forskellige bygningstyper, herunder 
test af diverse installationer på Skejby Sygehus. I dag 
arbejder Michael Andreasen som Markedschef for 
Commissioning i ÅF.
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REGISTERERING, KAFFE OG RUNDSTYKKER

TEMADAGEN ARRANGERES AF                                          
 

TEMADAGEN STØTTES AF

TEMADAG    14. MAJ 2019

SPOR 1: LYSSTYRING I PRAKSIS

11:20 LYSSTYRING, COMMISSIONING OG FUNKTIONS-

AFPRØVNING

MICHAEL ANDREASEN MARKEDSCHEF COMMISSIONING, 

ÅF BUILDINGS DENMARK

Hvordan sikrer vi, at de rigtige lysstyringsløsninger bliver 
valgt og at de efterfølgende også virker efter hensigten? 
Dette indlæg handler om lysstyring og commissioning 
(indregulering og idriftsættelse), om processen og hvordan 
det kan sammenlægges med f.eks. funktions-
afprøvninger jf. BR18.

11:50 LYSSTYRING: TRENDS OG NYE MULIGHEDER
MARC FONTOYNONT PROFESSOR, SBI AAU_CPH

Belysningsanlægget er et finmasket elektrisk netværk, 
som kan bruges en række nye måder. Mange moderne 
lamper er forsynet med kommunikationsudstyr (trådløst 
eller kablet). Anlæg, der benytter disse muligheder, kan 
være lettere og hurtige at installere og kan reducere en-
ergiforbruget. Desuden kan lyset blive meget mere fleksi-
belt og skræddersys til brugernes eller facility manage-
rens behov. Hør om de foreløbige resultater fra projektet 
”IEA SHCP Task 61”, der undersøger både 
efterspørgsel og udbud. Indlægget er på engelsk.

SPOR 2: DØGNRYTMELYS I PRAKSIS

11:20 CASE – DØGNRYTMELYS PÅ HOSPITALET

NIELS BJØRN ALLER DRIFTSCHEF I PSYKIATRIEN, 
REGION MIDTJYLLAND

Human Centric Lighting (HCL) eller dynamisk døgnrytmelys 
bliver i disse år installeret på mange forskellige typer hos-
pitalsafdelinger. Niels Bjørn Aller vil i sit indlæg detaljere, 
hvordan døgnrytmelys anvendes konkret i Region Midtjyl-
land med fokus på praktiske erfaringer fra et projekt i behan-
dlingspsykiatrien.

11:50 DØGNRYTMELYS OG ENERGIBESPARELSER
WERNER OSTERHAUS PROFESSOR, INSTITUT FOR 

INGENIØRVIDENSKAB - (DAY)LIGHTING DESIGN, AU

INGER ERHARDTSEN SENIOR LIGHTING ENGINEER, 

ÅF BUILDINGS DENMARK

SOPHIE STOFFER FORSKNINGSASSISTENT, AAU_CPH 

Flere hospitaler i Danmark bruger natbelysning, hvor det 
blå lys udelades. Formålet er at genetablere/opretholde 
patienternes og natpersonalets døgnrytme. Vi introdu-
cerer et forskningsprojekt, der undersøger udvalgte anlæg 
for energiforbrug, brugervenlighed og lystekniske kvaliteter 
med henblik på udarbejdelse af et oversigtsskema, der kan 
anvendes ved fremtidige beslutningsprocesser.

13:55 KAFFEPAUSE

14:15 ERFARINGER MED LYSTERAPI

ALI AMIDI PHD, ADJUNKT I NEUROVIDENSKABELIG PSYKOLOGI, PSYKOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET 

Ali Amidi deler sine erfaringer (forskningsmetoder, publicerede resultater og igangværende forskningsprojekter) vedrørende 
brugen af døgnrytmestimulerende lys i forbindelse med kræftbehandling. Det viser sig, at døgnrytmelys har en effekt på 
patienter, der lider af senfølger efter kræft og kræftbehandling. Senfølgerne kan vare ved i flere år efter afsluttet behandling. 

14:40 LYS OG PRODUKTIVITET I KONTORMILJØER
WERNER OSTERHAUS PROFESSOR, INSTITUT FOR INGENIØRVIDENSKAB - (DAY)LIGHTING DESIGN, AU 

SOPHIE STOFFER FORSKNINGSASSISTENT, SBI AAU_CPH

Hvilken indflydelse har lyset på produktiviteten i kontormiljøer? Mange af os har kontorarbejde – det vil sige videns-
baserede og kreative opgaver, som er svære at måle. I indlægget introduceres den eksisterende forskning inden for lys 
og produktivitet i kontormiljøer. Desuden præsenteres en række vurderingsmetoder og -værktøjer.

15:15 FÆLLES WORKSHOP - SPØRGSMÅL, IDEER, PROBLEMER, ERFARINGER
FACILITERET AF ANNE BAY DIREKTØR, DANSK CENTER FOR LYS

Vi laver en fælles opsamling og diskussion af de spørgsmål og emner, som er dukket op i løbet af dagen. Et panel af 
indlægsholdere bidrager til en kvalitativ, fremadrettet diskussion om brug af lysstyringer i bygninger i dag. Tag meget 
gerne dine egne spørgsmål, idéer, problemer, erfaringer med!

15:15 - 17:00 NETVÆRK OG OPSAMLING

INSTITUT FOR INGENIØRVIDENSKAB                                 

AARHUS                                 

UNIVERSITET                            AU

 

HVAD VED VI EGENTLIG? 
TEMADAG OM DØGNRYTMELYS, LYSSTYRINGER OG DAGSLYS

Moderne belysningsanlæg kan være meget komplicerede og fulde af automatik. Skal døgnrytmelyset være med RGB LED 
eller tunable white? Hvad med dagslyset, zoneinddelinger, bevægelsessensorer, sensorer, solafskærmninger, integrerede lys-
styringsløsninger og lysscenarier? Der er mange muligheder, som man i dag skal tage stilling til. Men hvad virker i praksis, og 
hvordan kan vi spare energi på en intelligent måde?

Temadagen henvender sig til building- og facility managers, driftsledere, bygherrer, rådgivere, arkitekter, ingeniører, lysdesig-
nere og andre interesserede.

09:30 REGISTERERING, KAFFE OG RUNDSTYKKER 
 
10:00 ÅBNING AF TEMADAGEN
GRAVES SIMONSEN PROJEKTCHEF, BYGHERREFORENINGEN

10:10 CIRCADIAN LIGHT - SENSE AND NONSENSE, KNOWNS AND UNKNOWNS
YVONNE DE KORT PROFESSOR I MILJØPSYKOLOGI, EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Yvonne de Kort giver en kort indføring i, hvordan lys influerer på søvn og døgnrytme via de såkaldte ikke-visuelle stimuli. Hun 
vil derefter diskutere, hvordan denne viden kan benyttes til at designe indendørs belysningssystemer: Hvad skal vi overveje, når 
vi sætter krav til belysningsstyrker, spektre, fordeling og dynamik. Endelig vil Yvonne de Kort også diskutere begrænsningerne 
i vores nuværende viden. Indlægget er på engelsk.

10:35 STATUS OG PERSPEKTIVER PÅ LYSSTYRING 
INGER ERHARDTSEN SENIOR LIGHTING ENGINEER, ÅF BUILDINGS DENMARK

I dette indlæg gennemgår og opsummerer Inger Erhardtsen forskellige strategier og værktøjer, der bruges i forbindelse med sty-
ring af belysningsanlæg i dag. Inger forklarer begreber såsom integreret belysningsdesign (dagslys, elektrisk lys og lysstyringer), 
energimærkning og Ecodesign inden for lyskilder og lysstyringer. 

11.00 KAFFEPAUSE

SPOR 1: LYSSTYRING I PRAKSIS

12:20 DISKUSSION 
Publikum + panel med oplægsholderne.

12:40 FROKOST

13:15 KRAV TIL ANLÆGGET
CASPER KOFOD CIVILING. HD, ENERGY PIANO

ANNE BAY DIREKTØR DANSK CENTER FOR LYS

Der er masser at hjælp at hente, når du skal stille krav til lys 
og styring. Få praktiske tips, branchevejledning og inputs til 
udbud og specifikationer.

SPOR 2: DØGNRYTMELYS I PRAKSIS

12:20 DISKUSSION 

Publikum + panel med oplægsholderne.

12:40 FROKOST

13:15 DOKUMENTATION & BEREGNINGSMETODER

EIK LYKKE NIELSEN CIVILINGENIØR, INTEGRERET LYSDESIGN

Beregning af dynamisk døgnrytme lys – kan man det?
Hvordan sikrer man sig, at man vælger den rette løsning 
til sit projekt? En række metoder gør det muligt at beregne 
effekten af døgnrytmebelysning og sammenligne løsninger 
og produkter. Her gives en kort og enkel introduktion til nogle 
af beregningsprogrammerne og teorierne bag. 


