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• § 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016 

• Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010

• (BR10) ophæves.

• Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1-3 er det til og med 30. juni 2016 muligt at vælge, at de hidtidige 

bestemmelser, jf. stk. 2, skal anvendes, såfremt:

• 1) kommunen senest den 30. juni 2016 har modtaget en fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse for 

byggearbejder omfattet af reglerne om byggetilladelse,

• 2) kommunen senest den 30. juni 2016 har modtaget en fyldestgørende anmeldelse for byggearbejder 

omfattet af reglerne om anmeldelse, eller

• 3) byggearbejdet er påbegyndt senest den 30. juni 2016 for byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne 

om byggetilladelse eller anmeldelse.



BR15

6.5.3 Elektrisk belysning

BESTEMMELSE 

Stk. 1

Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal have kunstig belysning i fornødent omfang.

Arbejdspladsbelysning skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 

Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs

arbejdspladser, med DS/EN 12464-1 DK NA.

Stk. 6

Bestemmelserne i stk. 1-5 finder også anvendelse ved udskiftning af armaturer mv. 

i eksisterende arbejdsrum.
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Stk. 2

Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes

med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt

dagslys skal arbejdsrum mv. og fælles

adgangsveje forsynes med dagslysstyring.

Forklarende tekst til Stk 2.:

I rum med begrænset dagslysadgang kan dagslysstyring 

udelades.
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Stk. 2

Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes

med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt

dagslys skal arbejdsrum mv. og fælles

adgangsveje forsynes med automatisk dagslysstyring.

Forklarende tekst til Stk 2.:

I rum med begrænset dagslysadgang kan dagslysstyring 

udelades.



DS/EN 12464-1 DK NA:2015 

Nationalt anneks til 

Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser – Del 1: 

Indendørs arbejdspladser 

Forord

Dette NA fastsætter betingelserne for anvendelsen af DS/EN 12464-1 i Danmark for byggeri efter byggeloven 

eller byggelovgivningen. Andre parter kan sætte dette NA i kraft med en henvisning hertil. 

I dette NA er der på en række punkter angivet andre værdier/krav end de, der er angivet i 

DS/EN 12464-1. Hvor dette er tilfældet, benyttes værdierne/kravene i dette NA. 



Udvalgte ændringer - værdier

5.3.2 Almenområder i bygninger, telex, postrum mm 500 N/A 200

5.26.1 Kontorer, arkivering, kopiering 300 N/A 200

5.26.5 Kontorer, konference og mødelokaler 500 N/A 200

5.27.1 Butikker, salgsområde 300 Valgfrit

5.29.6 Off. områder, rest/hoteller, konferencerum 500 N/A 200

5.31.1 Off. områder, messer/udst., almen belysning 300 N/A 200

5.33.2 Off. områder, biblioteker, læseområde 500 N/A 200

5.36.2 Uddannelseslokaler, klasselok., aftenunderv. 500 N/A 300

5.36.3 Uddannelseslokaler, auditorier mm. 500 N/A 200

5.36.22 Uddannelseslokaler, bibliotek, læseområde 500 N/A 200



EN 12464 – Ændringer i henhold til DK NA:2015

4.3.3 Arbejdsfeltets belysning 

For arbejdspladser, hvor arbejdsfeltets størrelse og/eller placering er ukendt: 

− opfattes enten hele feltet som arbejdsfeltet eller 

− hele feltet er regelmæssigt (U0 ≥ 0,40) belyst på et belysningsniveau angivet af 

designeren; hvis arbejdsfeltet bliver kendt, skal belysningsprojekteringen ændres for 

at sikre de påkrævede belysningsstyrker. 

Hvis arbejdsopgavens art ikke er kendt, må designeren opstille nogle forudsætninger 

om de sandsynlige opgaver og angive opgavekravene.” 

Erstattes med:



EN 12464 – Ændringer i henhold til DK NA:2015

”For arbejdspladser, hvor arbejdsfeltets størrelse og/eller placering er ukendt gælder én af 

følgende muligheder: 

− Alternativ A: Belysningen projekteres under forudsætning af, at hele feltet kan betragtes som 

arbejdsfelt, og der etableres lysstyring, der sikrer, at det efterfølgende er muligt at dæmpe 

belysningen til det krævede niveau for det omgivende felt. 

− Alternativ B: Området projekteres med en belysning i overensstemmelse med krav til 

arbejdspladsens omgivende felt i kapitel 5 og 4.3.4. tabel 1, og bygherre gøres bekendt 

med, at der skal etableres supplerende arbejdsbelysning ved de enkelte arbejdspladser. 

− Alternativ C: Hele feltet belyses regelmæssigt (U0 ≥ 0,40) med et belysningsniveau angivet af 

lysdesigneren. Hvis arbejdsfeltet bliver kendt, skal belysningsprojekteringen ændres for at sikre 

de pågældende belysningsstyrker. 

− Alternativ D: Hvis arbejdsopgavens art ikke er kendt, må lysdesigneren opstille 

forudsætninger om de sandsynlige opgaver og angive opgavekravene ud fra anvisningerne i 

kapitel 4 og 5.” 

− Alternativ B: Området projekteres med en belysning i overensstemmelse med krav til 

arbejdspladsens omgivende felt i kapitel 5 og 4.3.4. tabel 1, og bygherre gøres bekendt 

med, at der skal etableres supplerende arbejdsbelysning ved de enkelte arbejdspladser.



EN 12464 – Ændringer i henhold til DK NA:2015



EN 12464 – Udvalgte ændringer EN12464 vs. DS700

Det anbefales at sikre lidt højere reflektanser (altså lysere farver) end vi er vant 

til

- Med DS700, hvis ikke vi har fået andet oplyst, så regnes ofte 0.2 for gulv, 0.5 

for vægge og 0.7 for loft

- EN 12464 anbefaler 0.2-0.4 for gulv, 0.5-0.8 for vægge og 0.7-0.9 for lofter

12464 anbefaler også at større ”objekter” (møbler, maskiner osv.) har en 

reflektans på 0.2-0.7

Reflektanser (anbefalet af 12464 - 4.2.2):



EN 12464 – Udvalgte ændringer EN12464 vs. DS700

Faktisk, så står der ovenikøbet i 4.2.1 Generelt: ”For at undgå, at 

omgivelserne fremstår triste, og for at hæve adaptationsniveauet og 

komforten for personerne i bygningerne er det i høj grad ønskværdigt at 

have lyse indvendige overflader, især vægge og lofter”

Reflektanser (anbefalet af 12464 - 4.2.2):



Lys på vægge/lofter(4.2.3):

- Belysning af vægge med 50 lux med en regelmæssighed på min 0.10

- Belysning af loft med 30 lux med en regelmæssighed på min 0.10

- Note: I kontor/undervisning, sundhedssektoren og adgangsveje anbefales 75 

lux på vægge og 50 lux på loft

Der er ikke omtalt belysning af lofter og vægge i DS700. 

EN 12464 – Udvalgte ændringer EN12464 vs. DS700



EN 12464 – Udvalgte ændringer EN12464 vs. DS700

Omgivelseslysets indflydelse på indlæringen
Pickhurst studiet i London 2009-2010 

Formålet var at undersøge hvordan eleverne blev påvirket 
af en større andel omgivelseslys.

Studiet målte på præstation, vågenhed og velbefindende.

Resultatet blev sammenholdt med resultater for elever i 
identiske kontrolrum med standardbelysning.



EN 12464 – Udvalgte ændringer EN12464 vs. DS700

Omgivelseslysets indflydelse på 
indlæringen – Resultat

1. Eleverne viste en markant øget vågenhed 
i den mørke del af året.

2. Eleverne viste en markant øget aktivitet 
gennem hele skoleåret

3. Tendensen var at eleverne oplevede at 
have det bedre hele skoleåret.

4. Eleverne præsterede bedre hele året, i 
matematik og læsning men forskellen var 
størst i årets mørke periode.



EN 12464 – Udvalgte ændringer EN12464 vs. DS700

Regelmæssighed (4.3.6)

Regelmæssigheden regnes i EN 12464 som min/mid (typisk fra 0.40-0.70) hvor 

det i DS700 er min/max. Dette er således nu i EN 12464, som det var i den 

”rigtig gamle” DS700, hvor regelmæssigheden altid skulle være min 0.70

I DS700 i dag gælder min/max = 0.2-0.7 i regelmæssighed

Man er dog opmærksom på, at krav til regelmæssighed på vægge/lofter ikke 
kan opnås i lagerhaller osv., så disse områder er ikke omfattet af kravet.

Eksempel – beregning: 70m2 – 300 lux – 8 Flat panels 60x60
DS/EN 12464-1: Emin/Emid 0,60

DS 700:Emin/Emax 0,48



Randzoner (4.4):

Det har været almindelig praksis i Danmark i mange sammenhænge at 

bruge 0,25m i randzoner i beregninger efter DS700;  det står ingen steder i 

DS700, men diverse beregningsprogrammer har stadig svært ved at regne 

præcist i hjørner, så derfor har det været almindeligt at tillade anvendelse af 

randzone

I EN 12464 er det direkte angivet, at der anvende 0.5m i randzone (også på 

vægge/lofter)

EN 12464 – Udvalgte ændringer EN12464 vs. DS700



EN 12464 – Udvalgte ændringer EN12464 vs. DS700

Blænding (4.5.2):

Blændingstallene er sænket flere steder fra 20 til 19

- Blændingstal kommer frem i beregningen hvis det kan beregnes (kræver et 

firkantet rum med kun én type armaturer, symmetrisk ophængt)

- Der kan sættes observatører ind, hvis man ikke får blændingstal frem (dette 

gøres hvor arbejdspladserne er)

- Hvis et blændingstal er for højt et sted i lokalet, må man efter EN 12464 gerne 

bibeholde placeringen af belysningen, hvis man efterviser, at der ikke er 

problemer med blændingen der, hvor man arbejder/opholder sig

Der skal en forskel på 3 i blændingstal til for at give en mærkbar forskel. I EN 12464 

er listet følgende op: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 og det er disse tal, der figurerer i 

tabellerne også



EN 12464 – Udvalgte ændringer EN12464 vs. DS700

Cylindrisk middelbelysning (4.6.2):

- 50 lux med en regelmæssighed på 0.10 i 1.2m/1.6m afhængig af, om det 

er siddende/stående arbejde

- Note – i kontor/møderum og skoler anbefales 150 lux med en 

regelmæssighed på 0.10

Dette for at sikre god visuel kommunikation



LED Levetider

Der er nu vedtaget internationale standarder for, hvordan levetiden skal deklareres. De 

publicerede standarder er: 

IEC 62717 LED-modules for general lighting – Performance requirements 

IEC 62722-2-1 Particular requirements for LED Luminaires

LED-modulers output i forhold til levetid, også kaldet L-værdien
For LED-armaturer angives der en L-værdi, meget ofte L70, L80 eller L90, og altid knyttet til en 

brugstid/brændetid i timer

L-værdien beskriver, hvor høj den forventede lysstrøm i armaturet er i procent af nyværdien 

efter et bestemt tidsrum. 

Eksempel: L80 70.000h betyder, at efter 70.000 timer vil lysstrømmen svare til 80 % af den 

lysstrøm, som produktet havde, da det var nyt.



LED-levetider og vedligeholdelsesfaktoren

Vedligeholdelsesfaktor (MF, maintenance factor – 4.10):

- Der er ikke tabeller til opslag af MF i EN 12464 (modsat i DS700), og der kan således være 

lokale tilgange til dette. Men designer skal angive faktoren og opliste alle forudsætninger, der 

er anvendt til bestemmelse af faktoren

På Fagerhults hjemmeside beskriver vi, hvordan vi går til MF; vi mener ud fra studier at have 

belæg for at kunne kalde denne tilgang for anvendt praksis: :

MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF, med følgende definitioner: 

• LLMF (LLMF = Luminaire Lumen Maintenance Factor): Lyskildens lysnedgang

• LSF: Udfald af lyskilder; kan for LED regnes til 1

• LMF (LMF = Luminaire Maintenance Factor): Armatur-tilsmudsning, normalt 0,93-0,98 for rene

omgivelser, 0,9 i mere udfordrende omgivelser

• RSMF: Rum-tilsmudsning, normalt 0,95-0,97 i rene omgivelser, 0,9 i mere udfordrende 
omgivelser



LED Levetider og vedligeholdelsesfaktoren

Fastlæggelse af LLMF-faktoren og dens betydning for 

vedligeholdelsesfaktoren

Ved dimensionering af belysningsanlæg er en høj vedligeholdelsesfaktor vigtigt. 

Levetidsdata med f.eks. L80 efter 100.000 timer kan afhængig af produkt/kvalitet medføre 

en endog kraftig overdimensionering. For at tilpasse til den aktuelle situation anvender 

Fagerhult nedenstående vejledende korrektionsfaktorer fra leverandører:

LLMF = Luminaire Lumen Maintenance Factor

LSF: Udfald af lyskilder (Kan for LED regnes som 1 i praksis)



LED Levetider og vedligeholdelsesfaktoren

Start-værdi 769 lux Start-værdi 595 lux



”The Fagerhult-way”

Den LLMF (Luminaire Lumen Maintenance Factor), vi anvender 

hos Fagerhult for indendørs belysningsanlæg er den, vi kan 

slå op for 50.000 timer, med mindre vi får oplyst, at der skal 

regnes på en anden levetid.

Vi oplyser altid dette i vores følgeskrivelse for 

lysberegninger



LED Levetider

B-værdi 

Sammen med L-værdien angives også en 

B-værdi. Denne værdi beskriver nøjagtighed eller 

variation på de enkelte LEDers output i et 

armatur/anlæg.

For de fleste produkter er B-værdien 50. 

B50 betyder, at mindst 50% af LEDerne vil have et 

output efter den angivne levetid på min. 50%; 50% 

kan altså lyse lidt mindre, men tilsvarende vil 50% 

lyse lidt mere, så armaturet stadig overholder sin L-

værdi. 

En B-værdi på 10, dvs. B10, betyder, at 90 % af 

armaturerne minimum vil have et output efter den 

angivne levetid svarende til L-værdien.

B10 er således bedre end B50, men den vil ikke 

findes til alle produkter. 

Bemærk, at der i B-værdien ikke medtages et totalt 

bortfald af moduler.



Middelluminansværdier

Lys kan mindske kontrasten på skærme ved:

- refleksblænding, som skyldes belysningen på skærmen og

- luminanser fra armaturer og lyse flader, der spejles i skærmen

Kilde: Dansk Standard, DS/EN 12464-1:2011



EN 12464 – Udvalgte ændringer EN12464 vs. DS700

Specielle anbefalinger (5):

- Styring af lyset i visse område

- Differentiering af Kelvingrader i belysningen 4000K – 6500K

- Hvor Ra værdien er lav, krav til genkendelse af farver





Hvis vi så gør det anderledes, godt …. betyder 

det så alt sammen noget ……..?





Regler og love - energirammen

• Før 2010 ca. 95 kWh/m2xår

• Ca. 70 kWh/m2xår i 2010

• Ca. 41 kWh/m2xår i 2015

• Ca. 25 kWh/m2xår i 2020



Energieffektiv belysning og lovgivning – uforenelige størrelser? ….. 

Og hvad skal jeg være opmærksom på med LED-belysning









Hvilke parametre har så (mest) betydning?

LED-information:

 3000K/4000K

 Ra (CRI) – f.eks. 80

 MacAdam – f.eks. 3 SDCM

 Levetid LED – f.eks. L80B5080.000 h

 Levetid driver – f.eks. op til 100.000 timer

 lm/W (lumen pr. watt) – f.eks. 120



Teknik – og ”rigtig”, energieffektiv belysning – opdateret DALI-

standard

IEC 62386 – the DALI-standard

101 – System

• 2nd edition

102 – Control gear

• 201: …..

• 202: …..

• 203: …..

• 204: …..

• 205: …..

• 206: …..

• 207: …..

• 208: …..

• 209: Colour control (DT8)

103 – Control Devices

• 1st edition

• Update Q2 2015



Tunable white i armaturer (2700-6500K)

Fixed CCT

Tuneable white



Dali og DALI DT8



Activate

Focus



Well-being

Lys påvirker os på mange måder

- Visuelt

- Biologisk

- Emotionelt

Emotionelt

Visuelt

Biologisk

“God belysning øger 

effektiviteten og formindsker 

fravær”



Arbejdsmiljø og økonomi

 Armaturer og installation: Den 

mindste investering/udgift

 Energiudgifter og vedligehold: En 

stor omkostning

 Personale: Den vigtigste ressource 

og den største ‘omkostning’

“1:5:200”


