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Dansk LED - Museumsbelysning 
 

Projektet har til formål at anvende dansk 
forskning inden for optik og lys til at 
realisere innovative energieffektive LED 
lyssystemer til museumsbranchen.  
 
Krav om energieffektivisering tvinger museerne på nye veje. 
Danske museers budgetter reduceres i disse år med krav om 
energieffektivisering. Derfor er mange interesserede i at benytte LED 
belysning pga. de åbenbare energibesparelser.  Alligevel er man 
tilbageholdende med at indføre LED belysning pga. usikkerhed omkring 
farvegengivelse og den nedbrydningsaktive del af lyset. 
 
I projektet arbejdes derfor med at analysere traditionelle lyskilder fra 
museerne samt indsamle information fra museernes lysansvarlige 
omkring disses ønsker og behov i forhold til at kunne skabe en endnu 
bedre belysning end den traditionelle.  
 
På billedet nedenfor til venstre ses en konfiguration af vægbelysning 
baseret på dæmpet glødepærebelysning. Til højre for ses en LED baseret 
løsning, hvor 3 LED’er: 1 varm hvid, 1 cyan og 1 dyb rød – placeret i en 
særlig blandeoptik skaber en identisk lysoplevelse med op til 90% 
energibesparelse. Ny forskning har vist at R9 i Ra indekset er særlig vigtigt 
for det visuelle indtryk af objekter, hvor der tidligere valgtes glødepærer, 
halogen- og metalhalogenlyskilder til belysning heraf. Ved den valgte 
konfiguration af lysdioder kan med et meget simpelt produktionsteknisk 
system realiseres, hvor farvetemperaturen kan varieres mellem 2200-
2400K med højt R9 indeks.  

Nedbryder LED’lys objekter mere end traditionel belysning? 
Hvide LED’er har i bred forstand et relativt højt indhold af energi i det blå område, da 
det i udgangspunktet er en blå lysdiode, hvor noget af lyset konverteres til fx gult og 
rødt via en fosforiserende belægning. Kommercielt findes varianter af meget varm 
hvide lysdioder, hvor den blå del er meget lille. I nærværende projekt er valgt at 
anvende en af disse og tilføre ekstra lys i cyan- og rødområdet – således at et 
”kraftigere” lysniveau kan opnås uden at regulere op for den blå del af lyset. En 
anden løsning kunne være en selektiv filtrering af den blå del af lyset, hvilket dog er 
fravalgt for at simplificere systemet. I den realiserede konfiguration i prototypen er 
den blå del af lyset lavere end via glødepæreløsningen.  

DTU Fotonik, Lumodan Aps, Nationalmuseet, Statens Bygge-
forskningsinstitut, Bergen Kunstmuseum og Modelmager 

Venstre: Prototype af LED wallwasher til belysning af væghængte billeder.  
Midt: Raytrace model af reflektorskærm til optimering af lysfordeling på objekterne. 
Højre: Traditionel vægbelysning på museer. 

Projektet realiserer 
• 2 innovative LED belysningssystemer 
• En guide til LED lys for konservatorer 

og museumsbranchen 
 

En guide til LED lys for konservatorer og  
Det er af yderste vigtighed, at de sårbare og uerstattelige objekter på 
museerne ikke lider nød af de forcerede men ganske rimelige 
samfundsøkonomiske energibesparelser, museerne tvinges til at 
gennemgå for nuværende. Udover 2 prototyper på LED baserede 
lyssystemer, der viser mulige løsninger herpå realiseres i projektet en 
miniatureguide til brug af LED i museerne. Heri forsøges at give et 
værktøj til at tilgå markedets mange LED produkter ud fra et hensyn til 
bevaring af de belyste objekter baseret på et krydsfelt af: Karakterisering 
af lyskilder på markedet, indsamling af erfaringer med LED belysning fra 
branchen, forskningen på området, de nuværende belysningskrav og ikke 
mindst brugernes ønsker og forventninger hertil. 
 

Dansk Lys er et vækst og innovationsskabende netværk med fokus på lys og  
belysningssektorerne. Innovationsnetværket er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 

Indsæt billede< 

Venstre: Spektralfordeling af traditionel lyskilde til brug for væghængte billeder. 
Højre: Spektralfordeling af LED baseret lyskilde 

Indsæt billede< 
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