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OM LYSKVALITET OG MÅLINGER

Indhold
I de kommende år skal en lang række lyskilder udskiftes, og 
de bedst mulige erstatninger skal findes. LED-lyskilden er en 
ny lyskilde, som giver energibesparelser samt en lang række 
nye muligheder, men den har også en lang række 
børnesygdomme. 

Derfor er det vigtigt, at vi tester og kvalitetssikrer denne 
udskiftningsproces. Hvordan kan man sikre, at de lyskilder, 
som man installerer er højkvalitetslyskilder, som kan give god 
belysning og samtidigt god trivsel for ældre mennesker?



LED vil i løbet af få år dominere både boligen, kontoret og 
udendørsbelysningen men hvordan sikrer vi tilfredse 
brugere?

Ny belysning med LED i området omkring Højbro Plads i hjertet af 
København. Foto: Philips Lys

Ny LED belysning etableres  i boliger, kontorer  og udendørs 



Forventninger til LED-belysning de kommende år

Inden for de næste 3-5 år vil LED-belysning være: 

 20-25 gange mere effektivt end glødepærer belysning. 

 4-5 gange mere effektivt end energisparepærer

 Det vil komme mange flere anvendelser hvor LED er   
computerstyrede og hvor LED indgår i kommunikationsanvendelser

 LED vil være udviklet til at understøtte sundhed og trivsel



De seneste år er der kommet vigtig ny viden om lysets betyd-
ning for ældre menneskers trivsel og helbred. Denne viden bør 
benyttes ved planlægningen af fremtidens  ældreboliger

Nu viden om lysets betydning for ældres sundhed og trivsel

Paul Michael Petersen , Lys, sundhed og ældre , Tirsdag d. 11. december , Musikteatret Albertslund



Naturligt dagslys er godt for os - især det intense lys midt på dagen.   
Lyset om dagen kan give bedre søvn hos ældre om natten.

Naturligt dagslys er vigtigt

Dagslysspektrum



Dagslysspektrum

UV og synligt lys i dagslyset påvirker dannelse af D vitamin, kortisol, melatonin 
og serotonin således vores sundhed og immunforsvar er bedst mulig.



Aldersrelaterede ændringer i den menneskelige linse. 

Aldersrelaterede ændringer i øjets linse. Linsen ændrer med alderen 
transmissionsegenskaber så  der transmitteres mindre blåt lys.



Figuren til venstre viser hvorledes øjet transmitterer lys for personer i  alderen 
10 år til 96 år. Ældre mennesker har generelt behov for mere lys og specielt for 
mere lys i den blå del af spektret for at kompensere for den aldrende linse.

Aldersrelaterede ændringer i den menneskelige linse. 



Hvilke parametre er vigtige for at
karakterisere  lyset?



Lyskilders effektivitet
Lysstrøm (symbol: lm) er SI enheden og angiver det 
samlede lys fra en pære

Lyskilders effektivitet måles i lumen pr. Watt 

Øjets  følsomhedskurve

En gammeldags glødepære har en 
effektivitet på 12 lm/w 

De bedste LED har en effektivitet 
på 140 lm/w



Farvetemperatur
Farvetemperaturen bestemmes ved at sammenligne farveindtrykket
fra lyskilden med farveindtrykket fra et opvarmet sort legeme. Når lyskil-
den og det sorte legemes farver er ens, registreres det sorte legemes 
temperatur i kelvin, og lyskilden siges at have den pågældende 
farvetemperatur.

Stearinlys har en farvetem-
peratur på 1500 K



Ra-indeks angiver lyskildens evne til at gengive farver på 
belyste genstande. Farvegengivelsen måles i forhold til 
farverne i en referencebelysning, normalt glødepære eller 
dagslyset. Ved målinger benyttes otte standardiserede farver, 
og ved fuldstændigt sammen-fald har lyskilden et 
farvegengivelsesindeks (Ra-indeks) på 100. 

Farvegengivelse, Ra-indeks

En god lyskilde skal helst have et Ra indeks over 90



Krav til den gode LED lyskilde for ældre

 Store lumenpakker (tilstrækkelig oplysning fordi
ældre har brug for mere lys)

 En høj Ra-værdi (sikrer rigtige farver og detaljer)
 En høj farvetemp tidligt på dagen
 En lav farvetemp sidst på dagen
 Lumen/W højt fordi ældre skal spare på eludgifterne



400 450 500 550 600 650 700
Bølgelængde [nm]

400 450 500 550 600 650 700
Bølgelængde [nm]

400 450 500 550 600 650 700
Bølgelængde [nm]

400 450 500 550 600 650 700
Bølgelængde [nm]

Spektraldesign og høj lyskvalitet
Konventionelle hvide LED

Miljøvenlighed
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Kontinuert spektrum. Højt Ra-indeks          
> 90 og høj energieffektivitet. Vi kan     
selv designe lysets farvetoning

RGB -teknologi

Blå lysdioder med
fosforescerence stof

Lysdioder med dagens teknologi



PSO projekt med 20 ældreboliger i Albertslunds kommune

Pilotprojekt i 20 boliger i Albertslund Kommune med henblik på at 
foretage evidensbaseret undersøgelse af, hvordan nye 
energieffektive belysningsløsninger (LED) påvirker ældre 
menneskers trivsel og sundhed

Undersøgelsen omfatter lægevidenskabelige undersøgelser af 
forsøgspersonerne, farvespektral karakterisering af lyskilder samt 
lystekniske målinger af belysningsløsninger i ældreboligerne. 



PSO projekt med 20 ældreboliger i Albertslunds kommune



Specialdesignet LED belysning til ældreboligerne



Direkte lys med 3 

Hue lamper

Farvetemperatur (K) Ra-værdi Lysniveau i

øjenhøjde (Lux)

Effektivitet (lm/W)

Morgenlys med højt

blåindhold
5100 82 280 85

Morgenlys med lavt

blåindhold
2800 92 240 79

Eftermiddagslys 2800 92 140 75

Tabel 1: Sammendrag af lyskarakteristikken for de forskellige scenarier. Lysintensiteten i øjenhøjde er målt for både direkte og indirekte lys.

Specialdesignet LED belysning til ældreboligerne



Morgen eksponering af ældre med specialdesignet LED lys

Den seneste forskning* har vist at svagt lys 40 lux (0.401W/m2)  ved
470 nm øger signifikant kortisol niveauet  og kan benyttes til at give 
forsøgspersoner en aktiv dag.

*Mariana G. Figueiro and Mark Rea, International Journal of Endocrinology, Volume 2012, Article ID 301935, 
7 pages doi:10.1155/2012/301935



Konklusion
Hos ældre er der et stort potentiale for at optimere dagslys-
udnyttelsen samt  kombinere det  med energibesparende 
dynamisk LED belysning. 

Ældre kan med fordel benytte energibesparende LED belysning
med en høj farvetemperatur først på dagen og en lav 
farvetemperatur sidst på dagen.

Forbedret belysning kan føre til bedre søvn om natten og bedre 
trivsel om dagen.



Tal fra Lægemiddelstyrelsen viser, at næsten hver 
fjerde borger over 80 år er på lykkepiller. 

For de 65-79-årige gælder det hver ottende. 

Til sammenligning så er det hver 13. i aldersgruppen 
20 til 29 år.

De høje tal møder viser at ældre har behov for hjælp

Ældre mennesker har et meget stort forbrug af lykkepiller
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Glødelampen (farveindhold)
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PSO projekt med 20 ældreboliger i Albertslunds kommune

Deltagere:
Albertslund Kommune
Glostrup Hospital, Øjenafdelingen
DTU Fotonik
Statens Byggeforskningsinstitut
Gate 21
Viso Systems Aps
Philips Lighting
ÅF - Hansen og Henneberg



Lysstofrør (farveindhold)
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Blåt lys øger vores følelsesmæssige begejstring 


