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TEST OG
DOKUMENTATION
AF BELYSNINGSANLÆG
I dag ved vi rigtig meget
om lysets påvirkning på
menneskets sundhed og
velvære, og der stilles derfor
i højere grad også større krav
til et godt og afbalanceret
indeklima. I Norden opholder
vi os i gennemsnit 90 % af
tiden inden døre, og særligt
belysningen er en vigtig
nøglefaktor i forhold til at
skabe et sundt indeklima
med optimal visuel komfort.
Vi gennemfører uvildige
funktionsafprøvninger,
der giver sikkerhed for, at
belysningsanlægget virker
efter hensigten, når
bygningen tages i brug.
Vi arbejder ud fra en 3-trins
model der kan tilpasses
behovet på det enkelte
byggeprojekt.
Modellen bygger på:
1. Teknisk funktionsafprøvning
2. Måling af belysningsniveauer
3. Eftervisning af
energieffektivitet
Opgaven afsluttes med en
rapport der kan vedlægges
ibrugtagningstillladelsen.

LOVGIVNING

I Bygningsreglementet er der indført krav om funktionsafprøvning af
færdigt belysningsanlæg, inden det
må tages i brug. Begrundelsen er,
at nybyggerier og større renoveringer tit afleveres med alvorlige fejl i
de tekniske installationer, der fører
til forringet indeklima og et højere
energiforbrug end forventet.
Funktionsafprøvningen skal
dokumentere, at den nye
lysinstallation dels overholder
bygningsreglementets krav til hhv.
belysningsstyrker og lysstyring
og dels overholder de projekteringsværdier, der er forudsat og
anvendt i bygningens energienergiberegning som indgår i
byggeansøgningen.
Formålet er at sikre bygherren
et belysningsanlæg, der efter
ibrugtagning fungerer efter
hensigten og har det forventede
energiforbrug. I tilfælde af at
funktionsafprøvningen påviser, at
de anvendte projekteringsværdier
ikke kan eftervises, skal energirammen opdateres med de målte
værdier.
Det er bygherres ansvar,
at funktionsafprøvningen
gennemføres.

ENERGI

FUNKTION

Bygninger står for 40 % af
energiforbruget i Europa.
Elforbrug til belysning udgør
en væsentlig del af en bygnings
energiramme.

Belysningsanlæg kan i dag være
teknisk avancerede anlæg, der
foruden manuel styring over en
afbryder kan regulere belysningen
automatisk efter daglysniveau og
tilstedeværelse i rummet.

I en typisk kontorbygning udgør
belysning alene en tredjedel af det
samlede energiforbrug.
Derfor er valg af belysning og
optimal drift afgørende for at
begrænse energiforbruget. Ved
at fokusere på energi til belysning
kan CO2-aftrykket pr. kvadratmeter
reduceres og være et bidrag til
den planlagte CO2-reduktion på
70 procent.

Inden 2030 skal den globale hastighed
for forbedring af energieffektiviteten
fordobles.

Anlæggene kan installeres så
service af belysningsanlæggene
løbende kan monitoreres for at
kompensere for lysnedgang og
fejlreting ved defekte anlægsdele.
Lys udgør en væsentlig del
af oplevelse af indeklimaet
på arbejdspladsen. Korrekt
indregulerede anlæg ved
indflytning i nye bygninger
eller efter renovering er derfor
afgørende for en god oplevelse
ved ibrugtagning. Funktionstest
af belysningsanlæg sikrer at
anlæggene er korrekt idriftsat
inden ibrugtagning. Vi mener,
det giver en bedre oplevelse for
brugerne, reducerer behovet for
teknisk mangelafhjælpning og
bidrager til et bedre grundlag for
den fremtidige drift af bygninger.

HVAD SKAL TESTES?
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
har udarbejdet en vejledning om
funktionsafprøvning.
Af vejledningen fremgår det
at funktionsafprøvningen skal
eftervise at:
• det elektriske belysningsanlæg
opfylder bygningsreglementets
krav for belysningsstyrke,
jf. DS/EN 12464-1, Lys og
Belysning
– Belysning ved arbejdspladser
– Del 1: Indendørs arbejdspladser
inkl. nationale anneks
DS/EN 12464-1 DK NA.
• lysstyringen opfylder krav i
bygningsreglementet mht.
zoneindeling, dagslysstyring og
brug af bevægelsesmeldere.
• lysstyringen i praksis opfylder
forudsætninger anvendt i
energibehovsberegningen,
der dokumenterer bygningens
overholdelse af bygningsreglementets energikrav, jf. kap. 11,
Energiforbrug.

FÅ SIKKERHED
FOR AT
BELYSNINGSANLÆGGET
VIRKER, NÅR
BYGNINGEN
TAGES I BRUG...
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