
Belysningsdesign för välbefinnande, komfort och 
energieffektivitet

Johan Nordén, E2B2 årskonferens



Innehåll

 Bakgrund

 Energibesparingar

 Diskussion om ljus och ljusupplevelse

 Projektmål

 Utförande

http://3.bp.blogspot.com/-BbQTWADCjnA/UDf5ejI4cRI/AAAAAAAAEy4/XvfngY0cAC4/s1600/The+Importance+Of+Indoor+Lighting+In+Interior+Design.+s.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-BbQTWADCjnA/UDf5ejI4cRI/AAAAAAAAEy4/XvfngY0cAC4/s1600/The+Importance+Of+Indoor+Lighting+In+Interior+Design.+s.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-1bWKWfHdzb0/UDf5fNYnD6I/AAAAAAAAEzA/TMNXLy6nFUY/s1600/The+Importance+Of+Indoor+Lighting+In+Interior+Design.x.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-1bWKWfHdzb0/UDf5fNYnD6I/AAAAAAAAEzA/TMNXLy6nFUY/s1600/The+Importance+Of+Indoor+Lighting+In+Interior+Design.x.jpg


BAKGRUND



Energibesparingar för kontor

 Energibesparingspotentialen för kontor har uppskattats till 

50%. Den realiseras genom bättre ljusteknik, effektivitet 

och styrning

 Kraven som ska uppfyllas styrs oftast av standarden SS-EN 

12464-1:2011

 Krav på mininivåer på arbetsytor, väggar och golv

 För att kunna genomföra arbetsuppgifter på ett bra sätt

 Optimering mot dessa krav riskerar att leda till sänkt 

belysningskomfort



Icke-visuella effekter av ljus

 Ögats tredje receptor upptäcktes 2002

 Styr vakenhet och dygnsrytm

 Försök på äldreboenden och skolor

 Enighet om att det har påverkan på välbefinnandet men svårt att påvisa tydliga effekter



Ljusupplevelser



Färgtemperatur



Indirekt och/eller direkt ljus



Variation över tiden



PROJEKTMÅL



Mål

 Undersöka vilken typ av styrning och vilka scenarier som är attraktiva

 Undersöka hur variation av ljuset över tid upplevs

 Ta fram riktlinjer för en större studie i kontorsmiljö

 Undersöka hur projektpartnerna Wihlborgs och Zumtobelgruppen kan utforma sina 

lösningar för belysning i kontor



UTFÖRANDE



Projektupplägg

 Byta ut belysning i två konferensrum

 Skapa olika scenarier med ljusstyrning

 Mötesdeltagarna ställer in önskat scenario, och detta 

loggas

 Ett antal besökare intervjuas med kort enkät om 

upplevelsen

 Utvärdering med hjälp av enkäterna och loggade scenarier 

(större mängd med automatisk insamling)



Variation mellan olika scenarier

 Ljusets färgtemperatur

 Andelen direkt och indirekt ljus

 Mängden ljus

 Statisk ljusnivå eller variation över tid



Datainsamling

 Mötesdeltagarna väljer scenario

 Inställningarna lagras i panelen

 Ett antal av deltagara svarar på en enkel enkät

 Skala från ljus-mörk, behagligt-obehagligt osv

 Kort tid för att besvara, inte mer än 2 min



Sammanfattning

 Det finns en stor energibesparingspotential för kontor

 Risk att försämra belysningsmiljön om man optimerar på enbart energibesparing

 Icke-visuella effekter av ljus påverkar vakenhet och dygnsrytm och är intressant att 

undersöka i kontorsmiljö

 I projektet undersöker vi preferenser för färgtemperatur, ljusintensitet och ljusvariation

 Målet är att ta fram underlag för en större studie i kontorsmiljö samt att ta fram riktlinjer 

för hur fastighetsägare och belysningsföretag kan utforma framtida belysningslösningar för 

kontor



Tack!


