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Grønne løsninGer

Præferencer for lysniveauer?
Projektets formål er at undersøge besparelsespotentialet ved individuel 
dynamisk lysregulering, samt at undersøge brugernes præferencer for 
dynamisk belysning.

Projektet førte til laboratorieforsøg, hvor forsøgspersoner blev bedt 
om at indstille lyset til deres præferencer for lysniveauer og farvetem-
peratur. laboratorieforsøgene blev udført i sBi’s lyslaboratorium, der til 
formålet var indrettet som et kontor.

Det viser sig, at det lysinterval, som er stillet til rådighed og det lysud-
gangspunkt som folk bliver præsenteret for, er afgørende for brugernes 
selvdefinerede præferencer.

resultater

Potentiale for energibesparelser

340-036   ENERGIBESPARELSER MED INDIVIDUELT DYNAMISK BELYSNINGSREGULERING

Hvis vi vælger lysinterval og udgangspunkt med omhu er der mulighed 
for lysniveau reduktion og dermed energibesparelser ved at give brugeren 
kontrol over lysniveauet, mens man bevarer brugertilfredsheden

Besparelses eksempel for r1
For et lysinterval på 21-482 lux definerer brugerne sine præferencer som værende 238 lux, 
når deres udgangspunkt er 70 lux, mens de definerer deres præferencer som værende 437 lux, 
når deres udgangspunkt er 470 lux.

Denne egenskab kan omregnes til energibesparelser ved at sammenligne forbrug ved de valgte 
indstillinger, som er baseret på de forskellige lysudgangspunkter. Med den installerede effekt på 
12W/m2 giver det en besparelse på 12 % når brugernes udgangspunkt er 470 lux og en besparelse 
på 39 %, når brugernes udgangspunkt er 70 lux.

Skru op for lyset for at opnå energibesparelser… 
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Besparelserne er baseret 
på installeret effekt: 
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Hovedkonklusioner:
•	 	Brugerne	har	forskellige	præferencer	for	både	farvetemperatur	 

og lysniveauer.
•	 	Brugernes	præferencer	er	afhængige	af	det	lysinterval,	de	 

præsenteres for.
•	 	Brugernes	præferencer	er	afhængige	af	det	udgangspunkt,	 

de indstiller lyset fra.
•	 	Energieffektiv	dynamisk	belysning:	installer	et	begrænset	 

lysinterval og skru op for lyset.
•	 	Ved	at	vælge	lysintervaller	og	udgangspunkter	med	omhu	får	vi	

brugerne til at vælge fornuftige indstillinger og bevare tilfredsheden.

skru op for lyset for at opnå 
energibesparelser…
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Belysningsstyrke, lux
Forsøgsbetingelser Resultater

Interval   Startværdi  Middelværdi 
af  

præferencer

R1 [21 - 482 
lux]  

A1 70 238
A2 300 392
A3 469 437

R2 [38 - 906 
lux]

A1 74 275
A2 609 637
A3 880 773

R3 [72 - 1307 
lux]

A1 72 246
A2 882 848
A3 1287 1043

Besparelserne er baseret på installeret effekt: R3 26 W/m2, R2 19 W/m2, R1 12 W/m2

Tre forskellige 
lysintervaller samt 
det højeste og laveste 
udgangspunkt. Grafen 
viser udgangspunkt i 
sort og præfernce 
indstilling i rød for 
hvert interval.

Tabel 1. Tre Intervaller for 
belysningstyrker og tre  
udgangspunkter inden for 
hvert interval. Resultaterne 
angiver middelværdierne  
for alle 36 forsøgspersoner.
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