
Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Levende studieområde til de 
studerende på DTU 

DTU-biblioteket bruges ikke længere til at låne 
bøger ud, men er i stedet blevet et område for 
studerende til at læse og studere. Derfor opstod 
der et behov for at renovere og gøre plads til de 
mange studerende på DTU. Der var også behov for 
at opgradere belysningen på biblioteket, der ikke 
havde været udskiftet, siden bygningen blev opført. 

Nye levende specialdesignede LED-lysarmaturer er 
nu blevet installeret, som tilpasser sig alt efter de 
studerendes behov og tidspunkt på dagen, hvilket 
skaber de bedste rammer at læse og studere i.  
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Baggrund

DTU, Danmarks Tekniske Universitet, har ca. 
10.300 studerende og 5.800 medarbejdere. 
Bygningen er opført i slutningen af 1960’erne/
starten af 1970’erne, og indeholder bl.a. admi-
nistration, kantine, mødecenter, studentermøde-
sted, sportshal og bibliotek. Biblioteket fungerer 
nu som studiemiljø, mens alle biblioteksbøgerne 
er blevet placeret i kælderen.
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Bygningen

Adresse: Anker Engelundsvej, bygning 101, 
2800 Lyngby

Virksomhed/organisation: DTU

Funktion: Studieområde

Brugstid: 8,760 timer/år

Areal: ca. 3.000 m2

Investering: ca. 3,8 mio. kr.

Periode for energirenovering: Juni-oktober 
2017

Rådgivere/arkitekter: Niras

Entreprenør: Intern, SIF og LED iBond

Bygherre: DTU
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Processen
Da belysningsløsningen ikke fandtes i forvejen, var 
DTU igennem en del prøveophængninger, før det 
endelige armatur blev valgt.

Besparelsen 

Eksisterende 
forhold Udskiftning

Amaturtype Lysstof-
rørarmaturer 

iBond Tracy 
ved 60 % 

Antal 
armaturer 620 620

Watt 100 20

Samlet watt 62.000 12.627

Driftstid 
(timer/år) 8.760 5.000

kWh/år 543.120 63.135

Besparelse i forhold til 
eksisterende

479.985
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Hvad er blevet renoveret? 

DTU Smart Library fungerer i dag som et 
levende laboratorium, hvor studerende og 
forskere færdes og tester nye teknologier. 

Belysningen er ingen undtagelse. Her 
er de mange lamper udskiftet med 
specialdesignede LED-lysarmaturer, som 
kan skifte farvetemperatur og intensitet 
afhængigt af brugernes behov og tidspunkt 
på dagen.
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Energiløsninger
Der er skiftet 620 armaturer med 100 W til LED 
skinner (se billede). Derudover er der opsat PIR 
følere opdelt i 10 zoner på hver af de tre etager. 
Udover selve udskiftningen er der monteret 
nye styringer fra LED iBond. 

Den nye smarte LED-løsning åbner en række spæn-
dende muligheder for intelligent lysstyring, som 
kan tilpasses brugernes individuelle behov. Det be-
tyder, at lyset er mere varmt (rødt) om morgenen, 
overgår til et mere klart (hvidt) lys midt på dagen 
og skifter igen til et mere varmt lys sidst på dagen.

Lysarmaturerne er inddelt i zoner i forhold til, hvor 
de studerende og det administrative personale be-
finder sig. 

I de zoner, hvor de studerende læser, taler eller 
arbejder i teams, er lysarmaturerne designet i to 
parallelle TRACY-lysskinneforløb med to sæt dio-
der, som lyser i forskellige farvetemperaturer for at 
etablere såvel et naturligt som et fokuseret læselys. 

I de ydre zoner eller gangzoner er lysskinnerne mon-
teret enkeltvis med en dæmpning, der afpasses det 
aktuelle dagslysindfald. 

Resultater

Der er opnået en besparelse på ca. 480.000 kWh 
eller ca. 1 mio. kr., svarende til en besparelse 
på 88 %.

Økonomi

Installation af belysningsanlæg har kostet 
ca. 3,8 mio. kr.
Herudover er der brugt ca. 200.000 kr. til 
rådgivning.

Gode råd og erfaringer 
Det kræver tid og tålmodighed når man vil prøve no-
get nyt. Et projekt som dette bør derfor ikke udfø-
res, hvis man er under tidspres. Der skal sættes tid 
af til at få afprøvet de forskellige muligheder for at 
finde den bedste løsning, sådan som man har gjort i 
dette projekt. 

Yderligere information

Kontakt Videncenter for Energibesparelser i 
Bygninger.

Du kan ringe til os på tlf. 7220 2255, hvis du 
har spørgsmål. Se også hjemmesiden: 
www.ByggeriOgEnergi.dk


