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Der er mulighed for at følge eller blive en del af DCL's ak-
tiviteter på mange måder. Det kan ske som:

• Personligt medlem. Du er en del af DCL, og det
 giver flest fordele
• Abonnent på bladet LYS
• Modtager af nyhedsbrevet (gratis)
• Følgere på DCL's LinkedIn company page (gratis)
• Følgere af Ungt Lys’ på Facebook og Instagram (gratis)

For virksomheder, som udover personlige medlemskaber
ønsker at bidrage til DCL's arbejde, er der desuden mu-
lighed for støttemedlemskab – en ordning, som giver 
yderligere rabatter og mulighed for profilering på DCL's 
kommunikationskanaler. Læs mere om disse ordninger på 
DCL's hjemmeside.

Dansk Center for Lys er stadig suverænt den største 
og fagligt stærkeste organisation i lyslandskabet. Vi er 
også den bredest funderede med alle afskygninger af 
medlemmer, som dog har det tilfælles, at de interesserer 
sig for lys på højt niveau. 
Jeg vil gerne rette en stor tak til de mange personlige 
medlemmer, som med deres bidrag hver især er med 
til at støtte op om foreningens hovedformål: At ud-
brede kendskabet til godt og hensigtsmæssigt lys. Der 
skal også lyde en varm tak til DCL's støttemedlemmers 
økonomiske bidrag, som blandt andet gør det muligt 
at repræsentere medlemmernes synspunkter inden for 
standardisering og lovgivning og præge god belysnings- 
og projekteringsskik.
Året 2018 havde mange højdepunkter. I januar gik Den 
Danske Lyspris 2017 til det spektakulære projekt ”Vade-
havscentret” ved Ribe, og i februar fulgte den storslåede 
og meget velbesøgte Copenhagen Light Festival version 
1. I marts fulgte DCL med mange medlemmer til Light & 
Building messe i Frankfurt.
I april holdt vi ”LED Nørdedag” i Hørsholm med LED-
MET-projektet, og i maj endnu engang den velbesøgte 
Vejbelysningsdag i Odense sammen med FABA og 
Dansk Lys Innovationsnetværk. Sidstnævnte 8-årige pro-
jekt rundede vi af i juni med et flot arrangement ”Projek-
ter, Poesi og Potentiale”. I juli holdt vi os en velfortjent 

sommerferie, men vendte stærkt tilbage i august som 
medarrangører på en stor CIE Workshop på dansk jord. 
Dagen efter fik medlemmerne lejlighed til at møde tre 
højt profilerede, internationale lysforskere ved et særligt 
bruncharrangement.
I september blev det naturligvis tid til Lysets Dag, der 
med omdrejningspunktet ”Need-to-Know” tog fat i ny 
lysviden og nødvendige standarder. Lysets Dag indgik i 
de såkaldte ”12 Days of Light” – et samarbejde med 
Lighting Metropolis. I oktober blev der arbejdet hårdt på 
den længe ventede revision af EN 12464-1, og i novem-
ber og december ekstra intensivt på Copenhagen Light 
Festival 2019. 
Oven i dette gennemførte DCL en lang række kurser og 
foredrag, passede en aktiv hjemmeside og LinkedIn, ud-
gav (som vanligt) 4 flotte LYS-magasiner og 29 nyheds-
breve, og deltog i en mængde videnskabelige projekter. 
Husets økonomifunktion holdt styr på alle de små og 
store beløb – bl.a. med god hjælp fra den nye webshop. 
Det kan man alt sammen læse mere om i denne års-
beretning. 
DCL’s fem lokale kredse og Ungt Lys holdt i årets løb i 
alt 23 møder. Mødeaktiviteten kunne have været højere 
i 2018, så ambitionerne for 2019 er høje. Det er vigtigt, 
for uden lokale aktiviteter er foreningen knap så relevant 
for medlemmerne. 
Efter denne hæsblæsende opremsning kan jeg ikke und-
gå at blive lidt stolt af, hvad de frivillige og vores lille 
sekretariat har fået ekspederet. Du kan med små midler 
hjælpe med at sikre foreningens fremtidige eksistens:

• Tag lysvenner med til medlemsmøderne – som ikke- 
 medlem betaler man kun 150 kr. ekstra.  Medlems- 
 møderne er en glimrende introduktion til foreningen  
 og til det netværk og den faglighed, som man får med. 
• Opfordr dine samarbejdspartnere til at abonnere på  
 DCL nyhedsbrev – så får de et kig ind i lysverdenen.
• Støt DCL’s kurser, konferencer og temadage – godt  
 for dig, og godt for DCL.
• Brug DCL’s kommunikationskanaler til markedsføring  
 af dine produkter og aktiviteter.
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Få gavn af Dansk Center for Lys

MEDLEMSTAL

•  Personlige medlemmer  630
• Abonnenter på LYS 107
• Modtagere af nyhedsbrev 850
• DCL LinkedIn følgere 1063 
• Ungt Lys facebookfølgere 161
•  Støttemedlem  – Platin 1
• Støttemedlemmer – Guld 1
• Støttemedlemmer – Sølv 16

Medlemsstatistik pr. 31/12 2018

StøttemedlemmerPersonlige medlemmer

Platin:

Sølv:

Anne Bay, direktør,  DCL



DCL er en forening, og en forening, hvor der heldigvis er 
råd til, at en lille, fast flok af medarbejdere kan arbejde
med at skabe liv og dynamik. DCL er generelt fokuseret 
mod at skabe aktiviteter, som er medlemsorienterede,
og hvor man – populært sagt – kan mærke, at man får 
noget for sit kontingent. Blandt aktiviteterne er det frem
for alt bladet LYS og Lysets Dag, som af medlemmer 
nævnes som vigtige. 
Det overordnede politiske arbejde, standardiseringsop-
gaver og generel markedsføring af lysdesign kan nok 
være lidt svære at mærke for medlemmerne. Det er en 
nødvendig del af foreningens eksistensberettigelse, og 
det er derfor en naturlig opgave for sekretariatet. 

Figuren illustrerer indtægtsgrundlaget, som i 2018 var 
ca. 5.9 mio. kr. og omkostninger (inklusive timer) fordelt 
på aktiviteter.

Aktiviteter og udgifter
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Indtægter og udgifter

ØKONOMI

DCL fokuserer på, at sekretariatets administration gene-
relt er så omkostningseffektiv som muligt. Helt optimalt 
er det f.eks. ikke altid at have kontor i Stenløse, men det 
sikrer os en ekstremt billig husleje, fornuftige kontor-
lokaler såvel som meget gode opbevaringsmuligheder 
for udstillingsmateriel og så videre.

DCL's indtægtsgrundlag er kontingentmidler, afholdelse 
af kurser, foredrag og arrangementer samt midler fra
deltagelse i støttede forsknings- og innovationsprojek-
ter. Deltagelse i forskningsprojekterne er vigtigt, da kon-
tingentmidlerne over årene er svundet. Her skal der bare 
lyde en opfordring til, at DCL's nuværende medlemmer 
hjælper til med at anspore egne samarbejdspartnere el-
ler kolleger til at slutte op om foreningen eller benytte 
DCL's kurser og arrangementer. Det er også en måde at 
støtte DCL på.

Indtægter

De 5 regionale kredse er det lokale samlingssted for 
medlemmerne. Her kan man mødes og netværke lokalt 
på tværs af faggrupper. Kredsene er samtidig et visitkort 
for DCL, og kredsmedlemmerne har derfor en vigtig op-
gave i at udbrede kendskabet til DCL i lokalområdet og 
at hverve medlemmer. 

Hver enkelt kreds ledes af en bestyrelse på mindst 5 og 
højst 8 medlemmer, som vælges på årsmødet. Der er 
hvert år 1-3 medlemmer på valg, så der er gode mu-
ligheder for at blive valgt ind og gøre sin indflydelse gæl-
dende.
DCL og kredsene skal give medlemmerne alt det, som de 
ikke kan finde på internettet:

•  Viden om lys
 Relevant, up-to-date viden om lys, projekter, løsning-  
 er mv.

•  Se lys
 Medlemmerne skal se lysløsninger i virkeligheden.  
 Der er stor forskel på at opleve lys med egne øjne  
 og at læse om lys på skærm eller papir.

•  Netværk
 Medlemmer skal kunne mødes, skabe nye relationer  
 og udveksle erfaringer.

Aktiviteter i DCL og kredsene skal altid have disse tre 
punkter i fokus.

Ungt Lys
Ud over de regionale kredse har DCL også Ungt Lys, som 
er organiseret som en kreds, men som omfatter stude-
rende og nyuddannede. 
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ARBEJDET I KREDSENE

68%
9%
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5%
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1% i udlandet



Møder i Dansk Center for Lys 2018 Antal deltagere 

Øst for Storebælt (5 møder)
Oplev belysningen i Mærsk Tårnet 25/1  50
Årsmøde med rundtur på CPH Light Festival 28/2 39
Evidens for effekt af døgnrytmelys 10/4 47
Dynamisk lysdesign på Copenhagen International School 25/9 21
Julemøde: Oplev Zoo i nyt lys 20/11 40 
         
Fynske kreds (1 møde)
Årsmøde ved SG Armaturen i Odense 13/3  11
   
Midtjyske kreds (1 møde)
Årsmøde: Nyt om flimmer 1/3  7
  
Sydjyske kreds (1 møde)
Årsmøde 20/3 5

Nordjyske kreds  (2 møder)
Årsmøde 30/1 3
Kunsten i Aalborg – Et museum af lys 19/6 8

Ungt Lys (10 møder) 
Bestyrelsesvalg i Ungt Lys 16/3 4
Ungt Lys Lighting Graffiti 28/5 8
Ungt Lys Light Talk 19/6 11 
Ungt Lys x Strøm Netværksmøde 10/8 13
Workshop: Need to know -  Basics of Light 14/8, 28/8, 12/9 10
Ungt Lys Light Talk 20/9  30
Workshop: Light Installation Golden Days 3/9, 11/9 + 22/9 4
Workshop: Dansk Røde Kors X Kulturnatten 20/9 10
Election for the Ungt Lys board 20/11 7
Gløgg and Trees 12/12 11

Alle kredse
Get together på Light + Building 35
Forskerbrunch i forbindelse med CIE-arrangement 19
Den Danske Lyspris 2018. Prisoverrækkelse, 17/1 2019 73
 
I alt hele landet 23 møder med i alt 466 deltagere. 
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MØDESTATISTIK

LED og sport. Foto: Michael Hedam.

Psykiatrien i Esbjerg. Foto: Peter Søe Mikkelsen.

Årsmøde i fynske kreds afholdt hos SG Armaturen.

Værdisætning af nordisk lys. Ungt ys workshop.
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DCL deltager på alle medlemmernes vegne i adskillige 
aktiviteter, deriblandt dansk lovgivning, standardisering 
og internationalt samarbejde. 

Dansk Standard, ISO og CEN
DS-udvalget ”S-061 Lys og belysning” er den nation-
ale CEN spejlkomité, og beskæftiger sig fortrinsvis med 
EU-standarder inden for lys og belysning og med ISOs 
lystekniske standarder. Anne Bay, DCL er formand for 
S-061. 
I 2018 har der været fokus på færdiggørelsen af den nye 
europæiske dagslysstandard DS/EN 17037 samt på den 
vigtige revision af DS/N 12464-1 om lys på indendørs 
arbejdspladser. 

Dansk lovgivning og regler
Dansk lovgivning har stor betydning for både dagslys og 
kunstlys i Danmark, hvorfor det er naturligt for DCL at 
være i løbende dialog med bl.a. Trafik-, Bygge- og Bolig-
styrelsen, der har ansvaret for bygningsreglementet. Her 
er det navnlig lanceringen af BR18 og de nye funktions-
afprøvninger, som har været i fokus.
På vejbelysningsområdet er DCL i løbende dialog med 
lovgiverne og Vejdirektoratet omkring tolkning og 
forbedringer.

Nordisk Samarbejde
Det nordiske samarbejde foregår i Nordlyskomitéen, der 
tæller lederne af Lyskultur (NO), Ljuskultur (SE), Suomen 
Valoteknillinen Seura (FI), Ljóstæknifélag Íslands (IS) og-
Dansk Center for Lys (DK). Uddelingen af Nordisk Lyspris 
2018 fandt sted i Helsinki, hvor ti nationale vindere fra 
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige præsentere-
de deres projekter og konkurrerede om prisen for at fe-
jre og fremme nordisk belysningsdesign. Arrangementet 
blev organiseret af Suomen Valoteknillinen Seura (FI) på 
vegne af Nordlyskomitéen. Prisen gik til temaet bag Va-
dehavscentret i Vester Vedsted. Det er femte gang, at 
prisen går til et dansk projekt.

STANDARDER OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE

KOMITÉER OG JURYER 2018
Danske
• Jury til uddeling af Den Danske Lyspris
• Redaktionskomitéen for LYS
• Direktion for Innovationsnetværket Dansk Lys
• Standardiseringsudvalget for belysning S-061
• Styregruppen for CPH Light Festival

Internationale
• Nordlyskomitéen
• Jury – Den Nordiske Lyspris
• CIE (dansk nationalkomité)
• CEN TC169 (Europæik standardiseringsudvalg for lys og belys- 
 ning)

Internationalt samarbejde gennem CIE
DCL er nationalkomité for CIE med Anne Bay som for-
mand. Arbejdet er fordelt på et antal divisioner, og Dan-
mark er repræsenteret i seks – de enkelte medlemmer 
fremgår af DCL's hjemmeside. Fagligt har de vigtigste 
punkter i 2018 været udgivelsen af en række nye rap-
porter, som medlemmerne kan låne. Herunder også en 
ny rapport om beregning af vedligeholdelsesfaktorer 
med LED.

Nordisk Lyspris 2018 gik til Vadehavscentret. Fra venstre: Nikolaj Birkelund, 
Fortheloveoflight og Johan Carlsson, JAC studios. Foto: Petri Vuorio.



DEN DANSKE LYSPRIS 2018

Den Danske Lyspris gik til Nomas restaurant på Refs- 
haleøen. Det var en enig jury, som denne gang pegede 
på Nomas flotte projekt. Om projektet udtaler juryen:
”Belysningen på Noma fremstår på det nærmeste ma-
gisk – den omgivende natur, historien og den industri-
elle kontekst bliver ét med de stemningsfulde lokaler 
ved hjælp af belysningen, som er meget vellykket i både 
form, funktion, kvalitet og æstetik. Lyskonceptet er for-
billedligt gennemarbejdet og spiller symbiotisk sammen 
med bygningerne og omgivelserne.”
Det er arkitektvirksomheden BIG, som står bag byg-
geriets arkitektur, og Studio David Thulstrup, der har 
udviklet restaurantens interiørdesign, mens lysdesignet 
er blevet til i et samarbejde mellem Studio David Thul-
strup og lysvirksomheden Anker & Co, som sammen 
med blandt andre XAL har leveret de specialdesignede 
armaturer og ophæng.
Der var fire nominerede projekter til Den Danske Lyspris 
2018. De øvrige projekter var: Tunnelbelysning til Su-
percykelsti Farumruten, Smartphonemania i Danmarks 
Tekniske Museum i Helsingør og Lego House i Billund.
Prisen blev overrakt ved en festlig sammenkomst i Byg-

Lyspris til Noma
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ningskulturens Hus i København den 17. januar 2019 
under overværelse af 73 lysinteresserede. Bygherrefore-
ningen var medvært ved arrangementet. 

JURY
Akademisk Arkitektforening:  
Kasper Pilemand, seniorarkitekt m.a.a.
Bygherreforeningen: 
Graves Simonsen, arkitekt m.a.a.
Dansk Center for Lys:
 Anne Bay, direktør, civ.ing. (juryformand)
Dansk Energi: 
Ditte Mikkelsen, civ.ing., konsulent
Danske Landskabsarkitekter: 
Rune Bugge Jensen, landskabsarkitekt mdl
Lysdesignuddannelserne: 
Katja Bülow, arkitekt m.a.a., ph.d.,
Foreningen af Rådgivende Ingeniører: 
Christina Augustesen, lysdesigner
Tekniq: 
Søren Nørregaard-Vinther, projektleder, elinstallatør
Sekretær for juryen: 
Dorte Gram, arkitekt m.a.a., Dansk Center for Lys

SPONSORER
Dansk Center for Lys og Zumtobel Group.

Lysprisen gives til teamet bag projektet og blev modtaget af fra venstre til højre: arkitekt m.a.a. David Thulstrup fra Studio David Thulstrup, lysdesigner Sarah Frede-
lund, Studio David Thulstrup, Michael Anker, direktør Anker og Co. og Georgina Prittie, arkitekt m.a.a., Studio David Thulstrup. Foto: Camilla Stephan.

130 lysinteresserede mødtes den 12. september i Mar-
ketenderiet i Valby, hvor den ellevte udgave af Lysets 
Dag udfoldede sig. Lysverdenen er i hastig forandring, 
nye teknologier vinder frem, forskernes viden om lysets 
betydning for mennesket øges, og udviklingen afspejles 
i nye love og standarder. 
På Lysets Dag 2018 satte Dansk Center for Lys derfor 
fokus på den lysviden, der netop nu er “Need to Know”. 
De 130 deltagere hørte om dagslys og døgnrytme, flicker 
og blænding, teknologi og stemninger samt lovgivning 
og standarder. Og de mødte internationale navne som 
bl.a. Glenn Shrum, Director Lighting Design på Parsons 
School of Design New York, Jason Bruges, arkitekt og 
kunstner med studio i London og Robert Müller, Head 
of Lighting Design hos Bartenbach, der ud fra forskellige 
vinkler fortalte om deres inspirerende projekter. Konfer-
encen bød også på mere konkret viden, som deltagerne 
kunne gå hjem bruge i deres arbejde med lysberegning: 
Anne Bay, civ.ing. og direktør i Dansk Center for Lys, 
satte blænding og UGR under luppen og diskuterede 
tabelmetoden i forhold til de gængse LED-armaturer.

LYSETS DAG 2018

I pauserne var der god tid til at besøge udstillingen og 
til at tale med de andre deltagere og indlægsholderne. 

Lysudstilling i samme rum
I samme lokale som konferencen viste 3 udstillere deres 
nyeste LED-produkter frem. På balkonen viste Ungt Lys 
modeller fra deres workshop om lysmæssige grund-
begreber i august. Derudover viste Philip Jelvard, som 
netop er uddannet lysdesigner fra Aalborg Universitet 
VR-teknologi og Amanda Søes, som er nyuddannet fra 
KADK viste installationen "Lys i bevægelse". EU H2020 
projektet PremiumLight-pro havde en informations-
stand.

De tre udstillere var:
Delux Denmark, Erco Lighting og Focus Lighting.
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Temaet var: Need to know

Lysets Dag i Marketenderiet 2018. Foto: Rasmus Malmstrøm.



Presseomtale 
Årets presseomtale har først og fremmest koncentreret 
sig om lysteknik, branchevejledningen, Copenhagen 
Light Festival og Den Danske Lyspris. 

Udtalelser og interviews
I løbet af året er foreningens direktør Anne Bay blevet 
citeret i flere medier. Hun har bl.a. udtalt sig til:
• Electra. Det dynamiske lys lader vente på sig (1/6)
• Ingeniøren. Hvorfor springer mine sparepærer? (9/2)
• Kristeligt Dagblad. Storbyens sjæl er bøjet i neon (9/6)
•  TV 2 Nyhederne online. Fra lørdag må du jage med  
 falke, men skal vinke farvel til halogenpærer (20/11)

Udsendte pressemeddelelser
Dansk Center for Lys har udsendt en række pressemed-
delelser i årets løb i forbindelse med bl.a. Den Dan-
ske Lyspris, Lysets Dag og Copenhagen Light Festival. 
Det har ført til omtale i bl.a.: Arkitekten, Berlingske, 
Byggeri+Arkitektur, Erhvervsmagasinet Installatør, Elec-
tra, Elteknik, Frederiksborg Amts Avis, HVAC Magasinet, 
Installations Nyt, Licitationen, Magsinet Stat & Kom-
mune, Politiken og Tenik og miljø. 
Den 8/2 2018 blev projektleder Catja Thystrup inter-
viewet i TV 2 Nyhederne om lysfestivalen. 
De udsendte pressemeddelelser er desuden blevet vist 
på en lang række hjemmesider og i diverse nyhedsbreve.
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Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet sendes ud til medlemmer og interesserede 
pr. e-mail ca. hver anden uge. De to mest læste nyheds-
breve er nyhedsbrev med afsløringen af vinderen af Den
Danske Lyspris i januar og nyhedsbrev om Lysets Dag i 
august. Nyhedsbrevet indeholder også en spalte med 
nyheder fra DCL's støttemedlemmer. Derudover kan alle 
medlemmer tegne en stillingsannonce i nyhedsbrevet. 

DCL udsendte 29 nyhedsbreve i 2018. Nyhedsbrevet 
sendes både til medlemmer og andre, der har tilmeldt 
sig nyhedsbrevet. For at leve op til kravene i EU's nye 
persondataforordning, der trådte i kraft i maj 2018, 
sendte DCL en anmodning til alle nyhedsbrevets abon-
nenter, der ikke er medlem af DCL, om at give samtykke 
til, at de forsat ønskede nyhedsbrevet tilsendt. Dette 
medførte en nedgang i antallet af modtagere af nyheds-
brevet men til gengæld et procentvist højere antal aktive 
modtagere, der rent faktisk læser nyhedsbrevet og klik-
ker sig videre. Antallet af modtagere af nyhedsbrevet var 
ca. 850 i december 2018. 

LinkedIn
DCL's Company Page på LinkedIn benyttes som ekstra 
kanal til at sprede nyheder og arrangementer. Her an-
nonceres f.eks. alle arrangementer i kredsene. Siden har 
1063 følgere og stadig flere kommer til. 
Over halvdelen af DCL's følgere er ikke medlemmer, og 
siden er derfor en god kanal til at komme ud til at nye 
målgrupper.

Facebook
Ungt Lys har en side på Facebook med ca. 161 følgere. 
Siden benyttes af Ungt Lys til at annoncere arrangemen-
ter for medlemmerne af gruppen. 

Instagram
Ungt Lys og Lysets Dag har en Instagramprofil, som bli-
ver brugt til at promovere arrangementer og Lysets Dag.

DCL I MEDIERNE

LYS
LYS bringer den nyeste viden inden for lyskilder, armatu-
rer, lovgivning, forskning, konferencer og projekter. 
I 2018 har LYS bl.a. bragt artikler om Den Danske Lyspris, 
Light + Building i Frankfurt, Copenhagen Light Festival, 
dynamiske lyskilder, lysets biologiske virkninger, døgn-
rytmer og lys og nye lysprojekter som f.eks. Noma, Lego 
House og Danmarks Tekniske Museum. Dertil kommer 
interviews med blandt andre Jason Bruges, Roger Nar-
boni, Glenn Shrum og Astrid Simonsen Joos.  

Det kontrollerede, distribuerede oplagstal for perioden 
1. juli 2017 til 30. juni 2018 er af Danske Mediers op-
lagskontrol opgjort til 740 i gennemsnit pr. nummer. 
Trykoplaget er i snit 1.150 eksemplarer pr. nummer. 
LYS udgives fire gange årligt. LYS distribueres til alle 
DCL-medlemmer samt 107 abonnenter. I 2018 har DCL 
igangsat arbejdet med udvikling af en ny grafisk identi-
tet for magasinet LYS. Det introduceres i LYS01 2019.

www.centerforlys.dk 
DCL's hjemmeside benyttes flittigt af både medlemmer 
og andre lysinteresserede. På hjemmesiden annonceres 
DCL-møder, kurser og andre events, og det er her, man 
tilmelder sig arrangementerne. På hjemmesiden finder 

man også alt om Den Danske Lyspris. Man kan læse 
om vinderne og de nominerede projekter, og man kan 
downloade skemaer til brug for indsendelse af forslag til 
lysprisen. Hjemmesiden indeholder et område med viden 
om lys med bl.a. oversigt over alle relevante standarder 
og love, et udpluk af de spørgsmål, som medlemmer har 
stillet til DCL og mulighed fra gratis download af DCL’s 
branchevejledninger. 
De besøgende på DCL's hjemmeside i 2018 kom især 
for at finde information om Den Danske Lyspris, Lysets 
Dag, DCL-møder og viden om lys. Hjemmesiden har flest 
besøg de dage, hvor nyhedsbrevet udsendes og i for-
bindelse med Lysets Dag, Den Danske Lyspris og andre 
medlemsarrangementer.

MEDLEMSINFORMATION
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Statistikken viser, at hjemmesiden i 2018 blev besøgt af 
12.152 brugere. De besøgte i alt 45.540 sider. Januar og 
august var de to måneder, hvor flest besøgte hjemme-
siden. Flest besøg havde hjemmesiden på dagen, hvor 
vinderen af Den Danske Lyspris blev offentliggjort. Dag-
en med næstflest besøg var i august, hvor de besøgende 
tilmeldte sig Lysets Dag og læste nyhed om udgivelsen af 
Lysdesignbogen (Se mere om Lysdesignbogen side15).
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I 2018 gennemførte DCL 6 kurser. De gennemførte 
kurser ses i tabellen nedenfor. Derudover er der afholdt 
4 specialkurser. Udover indlæg på DCL-møder har fore-
ningens direktør og faglige projektmedarbejder holdt en 
række foredrag i 2018. 

Specialforedrag 2018
�	 Human Centric Lighting Fup og fakta
 Godt Hjulpet-dagen 2018 (4-8/3)
�	 Tag ansvar for lyskomforten. LED giver ikke automatisk  
 ordentligt lys. El & Teknik (16/5)
�	 Al vejbelysning blænder. Er det et problem, og er der en  
 løsning? Vejbelysningsdagen (29/5)
�	 Architects: Take charge (please)
 Dorte Mandrup Arkitekter (30/11)
�		LED og scenelys. 
 Den Danske Scenekunstskole (13/12)

Kurser og foredrag

DCL'S EFTERUDDANNELSE

Statistik for DCL kurser 2017/2018 Antal kurser Antal kursister

2017 2018 2017 2018

Grundkursus med fokus på LED 2 1 24 9

Dialux Evo beregning af belysning udendørs (1 dag), begyndere 1 1 12 10

Dialux Evo beregning af belysning udendørs (1 dag), øvede 1 1 11 2

Dialux Evo beregning af belysning indendørs (1dag), begyndere 1 1 10 18

Dialux Evo beregning af belysning indendørs (1 dag), øvede 1 1 7 8

Lys for landskabsarkitekter (1 dag) 1 1 26 15

UNGT LYS Værdisætning af Nordisk Lys 1 - 6 -

Specialkursus: Syn og hørelse - 1 - 15

Specialkursus: Dialux kursus (2 dage) - 1 - 12

Specialkursus: Indendørs lys og belysning, Københavns Kommune 1 - 25 -

Specialkursus: Kunstbelysning på skibe - 1 - 13

Specialkursus: Svømmehalsteknik 1 1 10 10

10 10 131 112

PROJEKTER

Copenhagen Light Festival 2018

I februar 2018 afvikledes Copenhagen Light Festival 
for første gang. For DCL's medlemmer indeholdt fes-
tivalformatet en mulighed for at kommunikere danske 
lyskompetencer langt bredere ud end nogen sinde: Med 
legende, underfundige, smukke, interaktive og poetiske 
lysværker bliver der både for borgere og turister anled-
ning til at tænke over, hvad lys kan, og i hvor høj grad 
lyset styrer vores oplevelser af rum og stemning.
Festivalen blev den største lysfestival i hovedstaden no-
gensinde. Med mere end 50 særlige værker og events, 
65 guidede ture til fods og til vands og workshops og 
seminarer hele måneden oversteg succesen så langt part-
nernes forventninger. Billeder og pressemateriale gener-
erede mere end 300 artikler og andre typer omtale, og 
flotte videoer fra festivalen fik mere en 100 mio. seere 
gennem TV-stationer i hele verden.

Sponsorer: Københavns Kommune, Louis Poulsen, Tivoli, 
Strömma og DCL
Bidrag: Mere end 100 organisationer og personer 
Projektledelse og sekretariat: Dansk Center for Lys
Projektperiode: Oktober 2017 - marts 2018

"Please analyze, volumize, moisturize me” af Henrik Vibskov
Foto: Mathias Peter Christian v/ Kongshaug Productions.

LEDMET – Center for LED Metrologi

Målsætningen var at bringe danske forskere og måle-
teknikere i verdenseliten inden for state-of-the-art 
lysmålinger af LED-produkter og deres anvendelser; 
både med hensyn til synligt lys og UV-stråling. DCL 
har haft en formidlende rolle og var med til at sætte 
retning på projektet mod erhvervslivets behov. Pro-
jektet blev afsluttet i første kvartal 2018 med et flot 
formidlingsarrangement: ”Et nørdet dag om LED”. 
Læs mere på: www.ledmet.dk.

Bevillingsgiver: Styrelsen for Forskning og Innovation
Projektledelse: Dansk Fundamental Metrologi
Konsortiepartnere: Dansk Fundamental Metrologi, DTU Fo-
tonik, DELTA a part of FORCE Technology og DCL.
Virksomhedspartnere: Louis Poulsen, Fiona Lighting, Chro-
maviso, Viso Systems, Luminex, Philips Danmark, I-NO, U-vivo, 
Brother, Brother and Sons, North Invent, LEDProof, Danelec 
Marine, Martek Marine, Morfoso, og Efsen Engineering.
Projektperiode: 2014-2018
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Perceptuel test af lys
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PROJEKTER

Belysningsprodukters lyskvalitet beskrives i dag ved rent 
tekniske parametre såsom lysfordeling, farvetemperatur 
og blændingstal. Imidlertid fortæller disse parametre slet 
ikke hele historien om lysoplevelsen – hvordan produk-
terne virker på mennesker. Dette er særlig udtalt med 
LED-produkter med nye muligheder (nye spektralforde-
linger), men også ulemper (blænding fra LED med eks-
trem luminans, flicker, osv.). Projektet blev afsluttet i maj 
2018 med udviklingen af en ny metodik til at kvantificere 
forskellige attributter (kvalitative betegnelser) ved lys-
scenarier. En række testpersoner afprøvede metodikken 
på baggrund af renderinger i laboratoriet. Resultaterne 
kan læses på http://www.dansklys.dk/projekter-og-viden/
innovationsprojekter-2015-2018.

Bevillingsgiver: Innovationsnetværket Dansk Lys Projekt P17
Projektledelse: DELTA a part of FORCE Technology 
Konsortiepartnere:
DELTA DELTA a part of FORCE Technology
Dansk Center for Lys og SBi AAU CPH 
Partnere (private virksomheder): Fagerhult, ABC Lys Aps, 
Harman Lifestyle Division/Harman Consumer Division Nordic 
A/S, Henning Larsen, Louis Poulsen og Mads Odgård Design. 
Projektperiode: 2015-2018

”Den lille blå” - om lysstyring

En lille håndbog om styring af lys og godt lysdesign er 
outputtet af dette projekt, som færdiggjordes i forsom-
meren 2018. Bogen vil blive trykt som en lille håndbog i 
forsommeren 2019, og skulle helst findes i brystlommen 
hos landets elektrikere og elinstallatører. Med denne 
håndbog får læserne genveje til at finde ordentlige kom-
ponenter og at skabe lysscenarier, der både kan spare 
energi og skabe bedre forhold for brugerne. Med for-
matet ”Den lille blå” lægger bogen sig som et tillæg til 
en serie af blå håndbøger fra ELFORSK og vil også kunne 
hentes fra ELFORSKs hjemmeside.

Bevillingsgiver: ELFORSK – PSO projekt 349-015
Projektledelse: SBi AAU CPH
Projektpartnere: DCL, DTU Elektro, Nordic Power Converters 
Projektperiode: 2017-2018

OLED Academy

Projektet har gennem uddannelse og afprøvning af 
teknologien, der samlet kaldes organiske lysdioder (OLED), 
skabt grobund for en udvikling, hvor OLED kan blive en 
driver for energibesparelser fra innovative teknologi og 
designløsninger i danske lysteknologivirksomheder. Med
OLED Academy kick-startedes sammen med danske de-
signere en afsøgning af mulighedsrummet med OLED-
teknologien via kurser, prototyping og karakterisering. 
Projektet har blandt andet produceret en state-of-tech-
nology rapport samt fem spændende prototyper, som 
blev præsenteret ved et hyggeligt arrangement i decem-
ber.

Bevillingsgiver: ELFORSK – PSO projekt 349-032
Projektledelse: DTU Fotonik
Projektpartnere: DCL
Projektperiode: 2017-2018

Lysdesignbogen

Byggeriets beslutningstagere er ofte uden for lys-
branchens vante kreds: Bygherrer, en del arkitekter, råd-
givere, entreprenører m.fl. LYSDESIGNBOGEN skal åbne 
målgruppens øjne for, hvordan moderne lysdesign kan 
gå hånd i hånd med effektive energibesparelser.
Projektet skabte en virkelig lækker bog, som blev udlev-
eret gratis til en nøje udvalgt skare på 1.000 danske 
beslutningstagere. Bogen består af fotos og andre illus-
trationer af cases og tekstafsnit, som er letlæste og fæn-
gende. Bogen blev udgivet i april 2018, og kan rekvireres 
hos DCL.

Bevillingsgiver: Innovationsnetværket Dansk Lys Projekt P20
Projektledelse: DCL
Projektpartnere: SBi AAU CPH og KADK
Projektperiode: 2017-2018



Energispring – 5 små film om lys
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PROJEKTER

Energispring er en del af KBH2025 Klimaplanen, og Ener-
gispring består pt. af 36 partnere. Det er bygningsejere, 
administratorer og interesseorganisationer. Tilsammen 
administrerer partnerne ca. 11 % af bygningsmassen i 
København og ønsker at spare 3 % årligt på energireg-
ningen. Som en del af formidlingsarbejdet har Energi-
spring-samarbejdet med DCL om udviklingen af fem små 
film om lys. Videoerne er målrettet indkøbsansvarlige 
samt ansvarlige for den daglige drift af en bolig- og kon-
torejendomme. 

De fem film om lys kan ses på www.energispring.kk.dk.

Bevillingsgiver: Energispring-samarbejdet
Projektledelse: Københavns Kommune, TMF, Klima og Byrum
Partnere på de fem film om lys: Dansk Center for Lys
Projektperiode: 2018

Innovationsnetværket Dansk Lys

I sommeren 2018 afsluttedes Innovationsnetværket 
Dansk Lys’ anden bevillingsperiode. Netværket nåede 
dermed at eksistere med Dansk Center for Lys som sek-
retariat i otte år. Innovationsnetværket har haft fokus på 
lys i alle dets former: Dagslys såvel som kunstlys. Netvær-
kets sigte har været, at det faglige fokus inden for net-
værkets rammer skal kunne omsættes til kommercielle 
produkter og/eller forskning. Netværket har været meget 
værdifuldt for danske lysprofessionelle og har formået 
at bringe så godt som alle danske lysforskere i spil i 
en række konstruktive samarbejde med virksomheder 
(SMV’er). Således har netværket i den anden bevillings-
periode på fire år gennemført mere end 30 arrangement-
er og støttet 10 innovationsforprojekter. Af væsentlige 
bidrag kan også nævnes DOLL (Danish Outdoor Living 
Lab) og Vejbelysningsdagen, som er blevet til i regi af in-
novationsnetværket. 
Bevillingsgiver: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Projektledelse: DTU Elektro
Konsortiepartnere:  Dansk Center for Lys, Designskolen i Kold-
ing, DELTA a part of FORCE Technology, DTU Byg, DTU Elektro, 
DTU Fotonik, IT Universitetet, KADK, Statens Byggeforskningsin-
stitut, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet AD:MT, Aalborg 
Universitet Plan, Aarhus Arkitektskole, Aarhus Universitet. 
Sekretariat: Dansk Center for Lys
Projektperiode: 1. juli 2014- 30. juni 2018
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EUDP17-II Integrerede løsninger for dags-
lys og elektrisk belysning

Projektet fokuserer på identifikation af potentialet for 
strategier, der kombinerer dagslysforhold og gode 
lyskontrolsystemer og bla. fører til implementering af 
højenergieffektiv lysstyring indendørs i stor skala. Des-
uden koncentrerer arbejdet sig om at skabe forbedrede 
lysforhold for mennesker, øget trivsel, forbedring af 
brugergrænseflader, kommunikation mellem forskel-
lige systemkomponenter, systemrobusthed og forenklet 
vedligeholdelse.

Målet er at skabe merværdi i forbindelse med belys-
ningssystemer foruden en meget høj energieffektivitet 
gennem den nyeste udvikling inden for digital belysning, 
nye typer af sensorer, IoT (Internet of Things), tilslutning 
til SmartGrid infrastrukturer osv.

Bevillingsgiver:  Energiteknologisk Udviklings- og Demonstra-
tions Program (EUDP)
Projektledelse: SBI AAU CPH
Konsortiepartnere: SBI AAU CPH, AU, Velux, Lightcare, Niko 
og Vanpee
Projektperiode: Oktober 2017 - februar 2021

Nyt projekt: EUDP18-II Globale SSL kvalitet-
skrav og test – IEA-4E-SSL

Solid State Lighting (SSL) Annexet har til formål at hjælpe 
regeringerne i EU-medlemslandene (herunder Danmark) 
til at fremme brugen af LED-belysningsprodukter. I dette 
projekt, som bygger videre på et tidligere, er målet yder-
ligere at ruste dansk industri bedre i den internationale 
konkurrence ved hjælp af formidling af krav og måle-
metoder særligt med fokus på flimmer og smart lamps. 
Dansk Center for Lys bidrager i dette projekt med kon-
takten til lysbranchen.

Bevillingsgiver:  Energiteknologisk Udviklings- og Demonstra-
tions Program (EUDP)
Projektledelse: DTU Fotonik
Konsortiepartnere: Danmarks Tekniske Universitet, Energy Pi-
ano, Dansk Center for Lys
Projektperiode: 1. juli 2019 - 30. juni 2024
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Kredsbestyrelser

Østkredsen (11) 
Niels Erik Knudsen, belysningsingeniør (Formand)
Ralf Ritter, projektchef (Næstformand)
Jens Nelleberg, belysningskonsulent (Sekretær)
Allan Nielsen, projekt- og gruppeleder
Anni Høy, teknisk designer
Freddy Degn, senior key account manager
Gunver Hansen, arkitekt m.a.a.
Henning Solfeldt, arkitekt m.a.a., mdd, civilingeniør
Jan Jull Nielsen, el-installatør
Lars B. Hansen, ingeniør
Søren Vedel Hellgreen Laursen, entrepriseleder

Fynske kreds (9) 
Michael Hedam, key account manager (Kredsformand)
Rune Linde Bisgaard, el-ingeniør, belysningsrådg. (Kasserer)
Claus Mølhede, salgsdirektør
Claus Rathjen, belysningskonsulent
Claus Thaisen, belysningskonsulent
Henning Seider, belysningskonsulent
Kirk Chapman, optisk designer
Michael Jacobsen, ingeniør
Thomas Lund, rådgivende ingeniør

Sydjyske kreds (6)
Henrik Stokholm Kærsgaard, produktansvarlig (Kredsformand)
Kirsten Bonde, key account (Næstformand) 
Peter Søe Mikkelsen, Head of R&D – Professional (Kasserer)
Dea Drejer, trivsel- og arbejdsmiljøkonsulent
Morten Nielsen, ingeniør
Preben Larsen, produktchef

Midtjyske kreds (6)  
Claus Hall, tekniker (Kredsformand)
Per Nicolai Hvid, key account manager (Næstformand)
Lars Krab, el-ingeniør (kasserer)
Johannes Mølleskov, arkitekt
Jens Holm, ingeniør

Nordjyske kreds (2) 
Søren Tjønneland, direktør (Formand)
Preben Clemmensen, belysningstekniker

Ungt Lys (7) 
Anna Thorup, lysdesignstuderende
Kevin Rosenstan, lysdesignstuderende
Lena Vo Larsen, cand. des. Arkitektonisk belysningsdesign
Luaras Morina, cand. scient. Lysdesign
Paolo Rota, cand. scient. Lysdesign  
Pernille Bech-Larsen, cand. scient. Lysdesign
Simon Davis, lighting designer MSc

Hovedbestyrelsen (13)
Niels Erik Knudsen, belysningsingeniør (formand DCL og Østkredsen)
Hans-Erik Wolff, direktør (FABA), (næstformand DCL)
Astrid Mody, arkitekt m.a.a., ph.d. (Akademisk Arkitektforening)
Claus Hall, tekniker (Midtjyske kreds)
Henrik Stokholm Kærsgård, produktansvarlig (Sydjyske kreds)
Karina Mose, arkitekt m.a.a. Uddannelsesinstitutionerne)
Luaras Morina, cand.scient. lysdesigner (Ungt Lys)
Michael Hedam, teknisk salgschef (Fynske kreds)
Ole Kjærgaard, el-ingeniør og partner (Foreningen af Rådgivende 
Ingeniører)
Per Rømer Kofod, direktør (Veltek)
Simon O. Rasmussen, afdelingschef (Tekniq)
Søren Tjønneland, direktør (Nordjyske kreds)
Tine Vogt Laustsen, landskabsarkitekt, mdl, (Danske Landskabs-
arkitekter)

Forretningsudvalg (3)
Niels Erik Knudsen, belysningsingeniør (formand) 
Hans-Erik Wolff, direktør (næstformand)
Henrik Stokholm Kærsgaard, produktansvarlig

Bestyrelser pr. 31.12.2018

ORGANISATION
Medarbejdere i DCL pr. 31.12.2018

SEKRETARIAT

Forsidefoto: 
Copenhagen Lightfestival 2018. Foto: Honouring a Master 
of Light. Lysdesign: Jakob Kvist. Bestiller: Louis Poulsen. Foto: 
Mathias Peter Christian v Kongshaug Productions.

Anne Bay, direktør, civ.ing. (fuldtid)
Leder af sekretariatet. 
Medlemsservice, kurser, foredrag, internationalt 
samarbejde, standardisering og projekter

Annemette Sonnichsen, merkonom (deltid) 
Bogholderi, fakturering, medlemsdatabase og 
medlemsservice

Catja Thystrup, cand. mag. (fuldtid) 
Projektchef Copenhagen Light Festival 

Eik Lykke Nielsen, Lighting Engineer, M.Sc.Eng. 
(fuldtid)
Projekter, undervisning og faglige spørgsmål

Maiken Lindberg, projektleder, cand.mag. (deltid) 
Projekter, Lysets Dag, hjemmeside, nyhedsbrev, 
redaktionssekretær og annoncesalg til LYS samt 
medlemsservice

Dorte Gram, redaktør, arkitekt, m.a.a., (deltid)
Redaktør på LYS, projekter, seminarer, Den Danske 
Lyspris, Lysets Dag og Vejbelysningsdagen

PROJEKTER

Nyt projekt: Smart City Cluster Denmark

Smart City Cluster Denmark er et nyt dansk innovations- 
netværk, der skaber en samlet ramme for de mange 
virksomheder, forskningsmiljøer, byer og projekter i Dan-
mark, der arbejder med digitalisering af byer og lokal-
samfund – Smart City.
I innovationsnetværket vil vi bringe industri, byer og vi-
densinstitutioner i tæt samarbejde om at tage skridtet 
fra test og udvikling til skalering og implementering af 
digitale byløsninger. Danske SMV’er, som forstår og kan 
placere sig hensigtsmæssigt i denne udvikling, står stærkt 
til at kunne byde ind på det globale Smart City-marked.
Dansk Center for Lys driver en selvstændig arbejdspakke, 
hvor omdrejningspunktet er vejbelysning, og som bl.a. vil 
indgå i videreførelsen af Vejbelysningsdagen.

Bevillingsgiver: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Konsortiepartnere: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, 
Danmarks Tekniske Universitet, DELTA a part of FORCE Tech-
nology, Dansk Center for Lys og Gate 21. 
Sekretariat: Gate 21
Projektperiode: 1. januar 2019 - 31. december 2020



Dansk Center for Lys
Engholmvej 19
3660 Stenløse
Tlf.: 47171800

E-mail: information@centerforlys.dk
www.centerforlys.dk


