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Mere end 50 belysningsinteresserede 
mødtes i Niels Bohr auditoriet på DTU 
Risø campus den 7. oktober for at se præ-
sentationer fra nogle af verdens førende 
eksperter i lovgivning og anden regulering 
af belysning, alle fra IEA SSL Annex under 
Det Internationale Energiagentur (IEA)  
(se mere i artikel side 42). Danmark var 
vært for et internt møde i SSL Annexet, og 
derfor var der en unik mulighed for at få 
eksperterne til at give deres bud på udfor-
dringer i lysbranchen – både nuværende 
og kommende. 

Blandt deltagerne var der flere store 
magtfulde spillere på markedet for be-
lysning bl.a. LightingEurope, der er para-
plyorganisation for over 1000 belysnings-
virksomheder, og en række virksomheder. 
Regulering, som er det SSL Annexet be-
skæftiger sig med, kan meget hurtigt få 
meget stor betydning på bundlinjen for 
virksomhederne. Annexets opgave er at 
lave anbefalinger til regeringer og andre 
politiske organer over hele verden om 
regulering af belysningsmarkedet for at 

mindske energiforbrug og ressourcespild 
til belysning.  

Peter Bennich fra den svenske energi-
myndighed mindede i sin præsentation 
om, hvordan det som nu i stigende om-
fang viser sig som en klimakrise, er højst 
relevant for belysningsbranchen. Regu-
leringen af energiforbrugende produk-
ter i Europa har direkte betydning på det 
Europæiske marked, som er det næststør-
ste i verden med en halv milliard menne-
sker og med stigende indflydelse i Mellem-
østen, Nordafrika og Østeuropa. 

Et af de punkter, der optog salen, var 
den kommende tids ændringer i ram-
merne for belysningsmarkedet i EU. Alle-
rede om 2 år, træder den nye EU ecode-
sign forordning for belysningsprodukter i 
kraft. Den stiller helt nye krav til flimmer, 
effektivitet og holdbarhed af LED-produk-
ter, samt nye miljøkrav. I denne artikel vil 
vi slå ned på to emner, der gik igen gen-
nem flere præsentationer, nemlig miljø-
krav og flimmer.

Cirkulær økonomi og ecodesign
Lysbranchen, der traditionelt har haft af-
faldsproblematikken inde på livet i form af 
kviksølvholdige lysstofrør, står nu over for 
en ny udfordring, ikke på grund af farlige 
stoffer i LED produkter, men på grund af 
krav om mulighed for reparation og gen-
brug i den fremspirede cirkulære øko-
nomi. Udfordringen er, at integrerede 
LED systemer med indbygget elektronik 
kan være en miljøbelastning, når de skal 
bortskaffes som elektronisk affald eller så-
kaldt e-affald. Samtidig er der et politisk 
træk væk fra en brug-og-smid-væk tanke-
gang, over til at produkter skal kunne re-
pareres. Derfor vil belysningsbranchen i 
stigende grad blive udsat for krav om, at 
produkter skal bestå af moduler, der kan 
udskiftes repareres og/eller genbruges. In-
formationer om muligheder for repara-
tion skal være frit tilgængelige, i nogen til-
fælde direkte på pakken andre gange på en 
åben hjemmeside. 

Ifølge Peter Bennich vil EU's regule-
ring af belysning i 2020 have nedbragt 
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Miljøkrav og flimmer var blandt hovedemnerne på SSL Annex ekspertseminar på DTU Risø Campus, hvor 
eksperter fra hele verdenen mødtes med virksomheder og andre interesserede 
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Mere end 50 belysningsinteresserede deltog i ekspertseminaret.
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EU's elektricitetsforbrug til belysning med 
33 % af niveauet i 2007, svarende til 100 
Terawatt timer per år eller den årlige pro-
duktion fra 10.000 moderne vindmøller. 

Flimmer, hvor meget er for meget?
Et andet emne, der fik folk til at spidse 
ører, var flimmer eller Temporal Light 
Modulation, som det hedder i fagspro-
get. Flimmer fra lyskilder bliver humori-
stisk beskrevet som værende stået op fra 
de døde, ved hjælp af billige LED-produk-
ter, efter at have være lagt i graven af elek-
troniske ballaster til lysstofrør i 1990’erne. 
Og som en rigtig zombie er flimmer også 
ude efter din hjerne. Typiske symptomer 
ved for meget flimmer i belysningen er 
træthed, migræne og begrænset koncen-
trationsevne. Fokus var på stroboscopic 
visibility measure (SVM) der beskriver i 
hvor høj grad flimmer får bevægelser til at 
fremstå som ”enkeltbilleder”. Jennifer Ve-
itch fra det canadiske forskningsråd frem-
lage sin nyeste forskning på området, hvor 
hun parallelt med franske forskere har un-
dersøgt menneskers reaktion på lyskilder 
med varierende SVM. En særlig fare ved 
kraftig SVM kan være i forbindelse med 
arbejde med roterende maskiner, da der 
kan skabes en illusionen om, at f.eks. en 
boremaskine står stille, og det kan få folk 
til at gribe om de roterende dele med ka-
tastrofale konsekvenser. Jennifer Veitch 

havde dog uden held forsøgt at finde ulyk-
ker med flimmer og maskiner i den cana-
diske database over arbejdsulykker. EU's 
nye ecodesign regulativ sætter en øvre 
grænse på SVM < 0.4, hvilket mange op-
fatter som alt for restriktivt, mens andre 
igen mener, at man bør benytte forsigtig-
hedsprincippet, indtil vi ved mere om de 
negativer virkningen af flimmer på men-
nesker.  

De nye krav kan betyde forandringer i 
hvilke produkter det bliver muligt at sælge 
i EU, og den danske projektgruppe under 
SSL annexet var derfor meget glad for at 
kunne tilbyde denne seminardag til den 
danske belysningsindustri.

Solid State Lighting Annex: Grundlagt i 2010

Del af det Internationale Energi Agentur’s 4E 

program, Energy Efficient End-Use Equipment

Hjemmeside: ssl.iea-4e.org/

Nuværende medlemmer: Australien, Canada, 

Frankrig, Korea, Sverige, Storbritannien og 

Danmark er

Har gennemført verdens største 

interlaboratoriesammenligning, IC2013
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Der var også tid til at se nærmere på udstyr 

til måling af flimmer både fra almindelige 

lyskilder og ”flimmer referencer” der er 

lyskilder der kan producerer forprogramme-

rede flimmermønstre til test og verifikation.  


