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DET ARBEJDE DER ER UDFØRT I PROJEKTET SOM HELHED 

 

Projektperiode: 1/10-2008 – 31/12-2012. 

Formål: Det var konsortiets mål, i løbet af projektperioden, at innovere teknologier, 

der i løbet af få år kunne sikre væksthusproduktion med højst 40 % af energiforbruget 

i 2007.  

Visionen i konsortiets innovation var en klar forventning om, at den vil ændre hele 

erhvervet fra energiforbrugere til energiproducenter allerede inden 2017. 

Konkret skulle der frembringes viden og innovation, der kunne implementeres i 

tekniske løsninger og produkter, der kunne styrke leverandørerne af teknologi til 

gartnerierhvervet og samtidig forbedre gartnerierhvervets lønsomhed.  

Viden og innovation skulle nås gennem: 

 Forskning og udvikling indenfor systemer til energihåndtering i væksthuse, der 

sikrer optimal ekstraktion, opsamling og genanvendelse af energien. 

 Udvikling og dokumentation af nye gardinsystemer med forbedret 

lysgennemgang og isoleringsevne.  

 Forskning og udvikling af energibalance og lyssumsmodeller 

 Udvikling og dokumentation af en væksthuslampe baseret på LED-teknologi 

med mulighed for at nedsætte energiforbruget og højne plantekvaliteten.  

 Forskning og udvikling indenfor styringsværktøjer til LED-lamper. 

 Udvikling og dokumentation af sensorer, der kan implementeres i en trådløs 

sensorstation, som kan sikre optimal procesovervågning i væksthuset. 

 Udvikling af systemer til styring, regulering og overvågning (SRO-system) af 

produktionssystemet og planteproduktion. 

 

Projektets temaer: Projektet var opdelt i 4 teknologitemaer, som blev suppleret af 3 

forskningsaktiviteter: 

Tema Overskrift Teknologiaktivitet Forskningsaktivitet 

T1 Udnyttelse af den 

naturlige overskudsenergi 

i væksthuset  

Varmekstraktion og 

energicyklus 

F3 

T2 Gardinanlæg til styring af 

indstråling og 

energiforbrug 

NIR gardiner F2 

T3 Optimering af kunstlys i 

væksthuset 

LED lamper F1,F2 

T4 Klimastyring og -

monitorering 

Trådløst sensornetværk 

og modelbaseret 

klimastyring 

F3 

Forskning Forskningsaktivitet 

F1 Nye funktionelle LED lyssystemer til plantedyrkning (DTU-

Fotonik) 

F2 Spektralfordeling og plantevækst (KU-LIFE) 

F3 IT-arkitektur til Væksthuskoncept 2017 (SDU) 
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Teknologitemaerne blev relativt hurtigt til 5 fordi T4 blev opdelt i 4. – 1 Trådløse 

sensorer og 4.- 2 Klimastyring modeller. 

Hensigten var at forskningsaktiviteterne, hver især og samlet, skulle understøtte 

teknologiaktiviteterne til at finde teknologier og produkter der kunne spare energi.  

Når teknologierne eller produkterne var fundet, skulle disse afprøves hos 

gartneripartnerne, for at se om de også fungerede i praksis, og hvordan 

planteproduktionen påvirkedes af disse. 

I det følgende er forskningsaktiviteterne beskrevet sammen med det tilhørende 

teknologitema 

 

Væsentlige afvigelser, deres grund og betydning 

Ændringer i partnerkreds og personer: 

Der har været udskiftning i partnerkredsen, dels var der gartneripartnere der ikke 

nåede med fra ansøgning til projektet startede (Gartneriet Damsted Aps og Gartneriet 

Rosa), og dels var der to gartnerier der gik konkurs og derfor stoppede i konsortiet. 

Heldigvis kom to nye Gartnerier ind i projektet, Knud Jepsen A/S (2009) og 

Thoruplund A/S (2010). I 2009 blev Gartneriet Helios opkøbt af SOGO-Team, men 

virksomheden forblev heldigvis i konsortiet. 

Advansor og Danfoss IXA har tidligt i projektet meddelt at de ville reducere deres 

medvirken i projektet til et minimum, men har ikke ønsket at udtræde af projektet. De 

har derfor heller ikke bidraget til denne slutrapport.  

Midtvejs i projektet blev Janni Bjerregård Lund erstattet af Anker Kuehn på 

projektlederposten. Gartnerirådgivningen er endvidere blevet et A/S undervejs i 

Projektperioden. 

Projektperioden, der oprindelig løb til 30/9-2012, blev i maj 2012, forlænget med 3 

måneder til udgangen af 2012. 

 

Teknologitemaerne + forskningstemaer 

T1. Udnyttelse af den naturlige 

overskudsenergi i væksthuse + F3 IT-

arkitektur til Væksthuskoncept 2017 

På årsbasis er der energioverskud i et væksthus. 

Innovationskonsortiets udgangspunkt var og er, 

at væksthuset er en fortrinlig solfanger, hvor 

energitilførslen fra solen – på årsbasis - er mere 

end dobbelt så stor som væksthusets 

energibehov.  

Figuren viser, at et væksthus overordnet set kan 

være selvforsynende med energi i otte måneder 

om året, mens der er underskud i de sidste fire måneder.  

 

Den månedlige indstråling mod væksthusets 
varmebehov. 
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Denne overskudsenergi ventileres bort i dag, men burde opsamles og gemmes og 

anvendes fra uge til uge, fra måned til måned eller fra sæson til sæson. 

Lagringsteknologien er kendt, men der er behov for viden om, hvordan energien kan 

ekstraheres i væksthuset. Konsortiet bygger på at skabe en intelligent håndtering af 

energien i væksthuset, at nedsætte energiforbruget samt at opsamle og lagre 

overskudsenergien. 

Allerede inden projektet blev ansøgt og bevilget 

var Gartneriet Hjortebjerg (og gartneriet Alfred 

Pedersen & Søn) udset til at installere teknologi, 

hvor energi opsamlet i væksthuset kunne gemmes 

i undergrunden, i en såkaldt Aquifier. Det blev 

imidlertid muligt at finansiere ekstraktionsanlæg og 

energilager i undergrunden udenfor projektet, men 

således at opfølgningen og erfaringerne omkring 

energiopsamling og efterfølgende genbrug af 

energien kunne deles med konsortiet. 

Der blev undersøgt forskellige ventilationsenheder 

til energiekstraktion, og forskellige metoder til energilagring i undergrundsmagasiner, 

og andre steder som akkumuleringstanke, akkumuleringsbassiner og fjernvarmenettet.  

Anlægget på Hjortebjerg blev færdiggjort i 2010, og det viste sig ved de første 

testkørsler at de beregnede energimængder kunne ekstraheres. Der var dog en del 

problemer med indkøring af systemerne og med selve boringen. Sidstnævnte var 

tilstopning og denne viste sig at være så alvorlig at anlægget kun kørte periodevis i et 

halvt år og kun med maksimal belastning i korte perioder. I disse periode fungerede 

anlægget tilfredsstillende. Senmatic har indarbejdet en optimeret energibalancemodel i 

deres regulering af varmen. 

Gartneriet Hjortebjerg har en lang række forskellige muligheder for at købe energi 

eller producere energi, fordi der sælges strøm, samt for at lagre varmeenergi og 

endelig for at bruge den ene eller den anden energi i planteproduktionen. Der er på 

Gartneriet opnået erfaringer med hvornår der med fordel kan købes energi, og hvornår 

den opsamlede energi skal lagres eller anvendes direkte. Der er installeret borde i den 

afdeling hvor energiopsamlingen finder sted. Dette har bevirket at 

fugtighedsforholdene har ændret sig, og dette har kun i ubetydelig udstrækning 

påvirket opsamlingen af energi. Erfaringerne er at energi opsamlet med dette anlæg i 

4000 m² opsamler tilstrækkeligt med energi til at opvarme ca. 7000 m². 

Anlægsomkostninger til et kombineret ekstraktionsanlæg og energilager i 

undergrunden er relativt høje og på trods af at man så ikke behøver anden 

energikilde, så vil den simple tilbagebetalingstid være mellem 10 og 16 år for de andre 

gartneri-partnere, selvfølgelig afhængig af væksthusenes konkrete alder og tilstand. 

Dette gør at det næppe er realistisk for gartnerierne at udnytte en teknologi der i 

realiteten vil gøre dem til energiproducenter, i stedet for at være energiforbrugere. 

Der blev udført energisyn i de tilknyttede gartnerier for at kortlægge hvor og hvornår 

energiforbruget var størst, og dermed sætte ind hvor det ”batter” mest.  Der blev 

fokuseret på væksthusene, dækmaterialer, gardiner og vækstlysanlæg, hvilket førte til 

P-værdi beregninger for det enkelte væksthus. P-værdi er et udtryk for energiforbruget pr m² 

grundflade og pr grad celsius, og kan dermed bruges til at fortælle hvor i gartneriet energiforbruget 

er størst.   

Herudfra blev opstillet en liste med energibesparelsesforanstaltninger i det enkelte 

gartneri. I to gartnerier var der ingen umiddelbare besparelses muligheder, mens 

   Princippet i en aquifier . 
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resten kunne spare mellem 20 og 35 %, fortrinsvis ved at forbedre klimaskærmens 

isoleringsværdi og forbedre gardinanlæggene. 

Derudover blev der i de fleste gartnerier udført en tidlig form for klimacheck hvor 

gartneriets klimastyring blev gennemgået og forslag til ændret og energibesparende 

klimastyring blev foreslået. Metoderne var optimering af fugtstyring, dynamisk 

klimastyring, reduktion af ventilationstiden og diodebelysning, overordnet har 

gartnerierne set en besparelse på op til 33% i energiforbruget. 

Teknologien til at opsamle energi i væksthuse er meget parallel til affugtning, og netop 

fugtigheden bliver et problem når man vil isolere væksthuse med flerlags 

polycarbonat-kanalplader, eller andre foranstaltninger der gør husene mere tætte. 

Traditionelt styres fugtigheden ved at opvarme væksthuset yderligere eller lave 

sprækker i energigardiner eller lukke koldere udeluft ind i husene via luftvinduer. Alle 

disse teknologier ”koster” energi og generelt går 15-25% af det årlige energiforbrug til 

fugtstyring selvom mekanisk affugtning af væksthuset også koster energi, kan man 

spare disse andre foranstaltninger, og netto er det en god forretning. Vi ved ikke hvor 

meget mekanisk affugtning kan spare, men denne teknologi kan betyde, at vi tillige 

kan tætne væksthusene og erstatte enkeltlag glas med flerlags polycarbonat-

kanalplader. Feks vil udskiftning af enkeltlagsglas med en tolags polycarbonat-

kanalplade reducere energitabet med ca. 45 % i de udskiftede m². 

Gartneriet Rosa Danica har i samarbejde med Viemose-Driboga installeret en affugter i 

et væksthus, sammen med energimåleudstyr og energibesparelsespotentialet er 

overraskende højt. Princippet er at når et væksthus tætnes med flerlags polycarbonat-

kanalplader, og dermed bliver mere energieffektivt, vil fugtigheden blive for høj i 

væksthuset, og dermed følger problemer med øget svampeinfektion og nedsættelse af 

tilvæksten. Dette kan imødekommes med installation af en affugter. Dette 

interessante tiltag vil blive fulgt videre i projektet Lean Energi Cluster. 

Gartneriet Knud Jepsen A/S har installeret 17 affugtere af fabrikatet AGAM. 

Resultaterne fra test er beskrevet i 2 GartnerTidende artikler og der er påvist en stor 

energibesparende effekt endvidere er svampesporetætheden i væksthusluften 

reduceret signifikant ved saltlage sorptions-affugtning med Agam affugtere.  

A. Pedersen & Søn har også arbejdet med affugtning, hvor der er foretaget 

forundersøgelser af forskellige systemer til affugtning og muligheder for installation i 

eksisterende huse og ved nybyggeri (Byggeri i Sverige i 2014). 

 

T2. Gardinanlæg til styring af indstråling og energiforbrug + F2 

Spektralfordeling og plantevækst 

En af vejene til nedsat energiforbrug er styring af væksthusets energibalance. Dette 

kan ske ved en dynamisk anvendelse af isoleringsgardiner i væksthusene ud fra 

energibalancemodeller og lyssumsmodeller, der sikrer den optimale plantevækst. Et 

optimalt forhold mellem isolering og lyssum forventedes ved brug af et nanoteknologi-

baseret gardin (NIR-gardin). Med dette gardin var og er det muligt at selektere i 

indstrålingen, så der skygges mindst muligt for det fotosynteseaktive lys, mens mest 

muligt af varmestrålingen reflekteres. Den reflekterede varmestråling opsamles 

efterfølgende i toppen af væksthuset og sendes til lager med henblik på senere brug. 

Gardinet giver altså mulighed for at tillade et højere lysniveau ved skygning om dagen.  
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Gardingruppen lavede, i sommeren 

2009 og i 2010, forsøg på KU-Life med 

NIR-gardiner, der reflekterer stråling i 

det nær-infrarøde (NIR) område 

(varmestråling), og diffus-gardiner 

(Harmony) overfor traditionelle 

gardiner, hvor formålet var at følge 

bladtemperatur under de forskellige 

gardintyper. Der blev målt på 

Chrysanthemum, Begonia, Potterose og 

Kalanchoe. Alle gardiner have samme 

skyggeprocent i strålings-området med 

fotosynteseaktivt lys (PAR) og tillod 

dermed samme fotosynteseaktive 

lysmængde i plantehøjde, bortset fra 

kontrolbehandlingen der var uskygget. 

NIR gardinet reflekterer en større del af 

strålingen i NIR-området, men slipper 

fotosynteseaktivt lys i PAR-området 

igennem, og forventningen var at 

planterne ville få en lavere 

bladtemperatur under NIR-gardinet, 

når en større del af NIR-strålingen 

reflekteredes. 

Resultaterne viste at der ikke var væsentlig forskel på planternes bladtemperatur 

under de forskellige gardiner om formiddagen på solskinsdage. Om eftermiddagen er 

planterne under NIR-gardinet derimod varmere, end planterne under Harmony-

gardinet. Planter reflekterer det meste af den NIR-stråling, som slipper igennem 

gardinet, og det er tydligt at denne stråling bliver fanget under NIR-gardinet og ikke 

slipper ud igen. Det diffuse lys under Harmony-gardinet, derimod, gør at planterne 

bliver ensartet belyst og ikke få ekstra varme solbelyste blade, samtidig med at 

reflekteret NIR-stråling ikke bliver fanget under gardinet.  

Det blev derfor i Gardingruppen besluttet kun at arbejde videre med Harmony (diffust 

gardin), og undlade videre arbejde med NIR-gardin. NIR-gardin ville, på grund af 3M’s 

patent, forventeligt blive væsentligt dyrere end Harmony, hvilket også har været en 

væsentlig årsag til beslutningen. Og resultaterne fra energilagringsgruppen om at 

energilagring i undergrunden næppe ville være finansierbart, gjorde at den NIR-

reflekterede varmestråling, der kunne opsamles i toppen af et væksthus med NIR-

gardin, ikke ville udgøre en ekstra værdi. 

De udførte målinger i Gartneriet Knud Jepsen A/S, på Kalanchoe for NIR-gardiner, og 

Harmony har givet lignende resultater som forsøget udført på KU-Life. På baggrund af 

de gennemførte test har man hos Knud Jepsen a/s igangsat en udskiftning af 

skyggegardiner. Således vil man fremadrettet installere isolerings-/skyggegardiner af 

typen Harmony med 30% skyggeeffekt (nuværende skygge er på 50%). Ved at vælge 

denne skyggegardintype er det muligt at holde skyggegardinerne på i langt flere timer 

og samtidig få større lysgennemgang og et væsentlig reduceret energiforbrug. Dette 

muliggøres ved samtidig installation af Agam affugtere og Netafim cool-net.  

Ludvig Svensson har udviklet en metode til at måle lysspredning i laboratorieskala for 

diffuserende materialer, idet den eksisterende metode ikke var tilstrækkelig god. Og 

NIR prototype  NIR + Harmony 

17% shading in direct PAR  26% shading in direct PAR

 

XLS13F (ventilated) SLS30 Harmony (diffus) 

27% shading in direct PAR 30%shading in direct PAR 

Foto: Eva Rosenqvist, KU-Life 
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efterfølgende har Ludvig Svensson udført fuldskala forsøg i væksthus med diffust 

gardin ved forskellige lysniveauer, for at se påvirkningen på plantetemperatur og 

lufttemperatur. Yderligere forsøg med lavere skyggeniveauer bekræfter at diffussitet 

giver lavere plantetemperatur. De har endvidere udført nedbrydningstests for nye 

kombinationer af UV-beskyttelse, og har desuden set på nye pigmenter til at give 

diffust lys. 

Ludvig Svensson vurderer at man kan vælge gardiner med diffuse striber, med en 5% 

lavere skyggeprocent, og have samme klima i huset. 5% lavere skyggeprocent vil give 

7-12% mere lys i plantehøjde, afhængigt af om skyggeprocenten på det oprindelige 

gardin er 30 eller 60%. 

Senmatic har i deres klimastyringsprogram tilføjet mulighed for at styre op til fire 

gardiner, heraf kan det ene være monteret udenfor væksthuset. Jo flere gardiner, jo 

større energibesparelse, selvom det sidst installerede %-vis sparer mindre end det 

første. Senmatic har endvidere udviklet og implementeret nye gardinfunktioner som 

trinvis påkørsel om aftenen, trinløs påkørsel på baggrund af solindstråling, samt 

påkørsel af gardin ud fra beregnet solhøje og solazimut. 

I takt med at gartnerierne fik beregnet P-værdi, for de enkelte væksthuse (P-værdi er 

et udtryk for det enkelte væksthus energiforbrug pr m² grundflade og pr grad celsius) 

og præsenteret for en plan for energibesparende investeringer, installerede 

gartnerierne gardiner eller fik udskiftet ældre gardiner med nye, også fordi der kunne 

opnås tilskud til denne installation/udskiftning. Herudover isoleredes døre og 

nordgavl/trempler med fast isolering. Udskiftning af et ældre skyggegardin med et nyt 

giver minimum en 12% besparelse på det årlige energiforbrug. 

Mest effektivt er to gardinsystemer, som bliver mere og mere almindeligt. Et system til 

energibesparelse og daglængdekontrol f.eks. blank/blank og et andet system til 

skygning/varmereduktion om sommeren f.eks. Harmony (diffus-gardin). Disse 

systemer bør monteres med modsat kørselsretning så de kan følge hinanden af og på 

og dermed lave en dynamisk skyggeprocent. 

Der kan spares energi ved at sikre at gardinerne slutter tæt, altså ingen huller, og ved 

at trække energigardinet på lidt tidligere om aftenen og fra lidt senere om morgenen. 

Mekanisk affugtning kan reducere tiden med fugtstyring, hvor der åbnes en 

gardinsprække for at slippe den fugtige luft ud, hvilket naturligvis giver øget 

energiforbrug.   

T3. Optimering af kunstlys i væksthus + F1 Nye Funktionelle LEDsystemer til 

plantedyrkning + F2 Spektralfordeling og plantevækst 

Der blev i 2009 og 2010 lavet en række forsøg i klimakammer på KU-Life med lys med 

forskellige farvekombinationer fra LED. Forsøgene blev udført med Phalaenopsis mini-

orkidéer i klimakamre, da dele af en mini-orchidé produktion i fremtiden, muligvis kan 

laves i flere lag i produktionsrum med LED-belysning, med energiøkonomisk fordel. 

LED-modulerne var leveret af Philips, og lys- og farvefordelingen i klimakamrene blev i 

detalje karakteriseret af DTU-Fotonik. I tre forsøg blev der set på tilvækst, 

blomsterinduktion og blomsterudvikling, hvor de fire behandlinger var:  

 100% hvidt (kontrol),  

 100% rødt,  

 20% blåt + 80% rødt og  

 40% blåt + 60% rødt.  

 

Fotos: Eva Rosenqvist, KU-Life 
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Forsøg 1 var et tilvækstforsøg med planter, der ikke var blomstringsinducerede. Dette 

forsøg viste at 100% rødt lys gav omkring 1 cm (=12%) længere blade end 40% blåt i 

rødt, og samtidig startede udvikling af det næste blad i 100% rødt lys inden det forrige 

blad var vokset færdigt, mens der næsten ikke udvikledes nye blade i 40% blåt i rødt 

lys, indenfor de to måneder forsøget varede. Bladene bliver rødfarvede under blåt lys, 

hvilket indikerer at planten er stresset af de farvekombinationer. I 100% rødt lys er de 

rent grønne.  

Det er en komplicerende faktor for planteproduktion i LED-lys, at det for gartneren, er 

umuligt at se bladfarverne korrekt i de blå/røde kombinationer, da de mangler grønt 

lys, som skal reflekteres i bladene, for at vi mennesker kan se den grønne farve. 

I forsøg 2 blev planterne blomstringsinducerede i de fire forskellige lysbehandlinger i 

klimakammer, og derefter færdigproduceret i gartneriet. Der var ingen signifikant 

forskel på de fire slags lys. 

I forsøg 3 blev blomsterstandens 

vækst undersøgt. Planterne var 

blomstringsinducerede fra gartneriet, 

da blev flyttet til klimakamrene. Der 

sås en minimal effekt på 

stængellængden, hvor 20% og 40% 

blåt i rødt lys, gav lidt kortere 

stængel, men effekten var så lille, at 

det ikke rigtigt har praktisk 

betydning i en produktion. Et mere 

betydningsfuldt resultat var, at de 

blomsterstængler der blev udviklet i 

rødt lys, var hængende og 

blomsterstanden mere åben/løs, end 

de der blev udviklet i lys der 

indeholder blåt lys (hvidt lys 

indeholder også blå bølgelængder). Det betyder at rent rødt lys ikke kan bruges til de 

sidste faser af Phalaenopsis-produktion, da det giver en ringere salgskvalitet. 

Efterfølgende har KU-Life også udført LED-forsøg med Phalaenopsis, i væksthus, og 

ligesom forsøgene i klimakammer, gav det rødfarvning af bladene når blåt lys indgår, 

på baggrund af det svage vinterlys. Med svagt dagslys som 

baggrund for LED-lyset, var der ikke nogen tydelig forskel i 

vækstraten mellem behandlingerne. Dette forsøg var del af 

et MSc-kursus om klimastyring i væksthuse, og udført af 

studerende. 

Der blev i 2009 og 2010 udført væksthusforsøg, med 

potteroser på KU-Life med to farvekombinationer LED-

belysning (100% rød og 20% blå i rød) overfor traditionelle 

højtryks-natrium lamper (SONT). LED forsøgslamperne er 

designet og produceret af DTU-Fotonik. I 2010 udvidedes 

forsøget med IR (varmestråling) fra terrassevarmere, fordi 

SONT udover lys også udsender IR. Terrassevarmere 

fungerede som SONT ”uden lys” i det 

synlige/fotosynteseaktive område (PAR). Denne opstilling 

valgtes for at adskille effekten af lys og varme fra SONT, og 

 

Foto: Eva Rosenqvist, KU-Life 
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dermed sammenligne med LED der ikke udsender varmestråling. Resultatet af forsøget 

var, at såfremt plantetemperaturen var ens, gav ens mængde lys den samme tilvækst. 

Den lysmængde der blev givet (100 µmol/m2/s), hvilket er cirka lige så meget som 

gives i kommerciel produktion, var ikke nok for at give planterne maksimal tilvækst, 

med det sparsomme naturlige dagslys, der var baggrundslys i februar – marts. I 

forsøget indgik også en modelbaseret lampekontrol, der omtales under 4.-2. 

Klimastyring – modeller. 

Konklusionen er at LED-lamper kan erstatte traditionelle væksthuslamper, hvis man 

samtidig kompenserer for den lavere plantetemperatur ved ændret klimastyring. 

Hvorvidt det kan svare sig afhænger af om den manglende plantetemperatur er ønsket 

samt om den kan hæves billigere ved anden opvarmning. LED-forsøg udført i 

væksthuse i større skala både i 

Holland og i Danmark viser 

samstemmende at LED kan give 

besparelse på el-forbruget, men 

der skal generelt kompenseres 

med øget varmeforbrug, hvis en 

kulturtidsforlængelse skal 

undgås. Samlet giver det dog 

alligevel en energi- og 

økonomigevinst, og økonomisk 

er besparelsen større fordi el er 

dyrere end varme pr kWh. 

LED-lamper tænder øjeblikkeligt og kan reguleres trinløst op og ned i styrke. Derfor 

kan LED anvendes til at udjævne lysniveauet på dage hvor lysniveauet skifter hurtigt, 

typisk dage med sol og drivende skyer. Der blev udført forsøg, hvor der blev målt 

fotosyntese, under kontrollerede lysskift (fra LED lampe) fra 50 til 1000 µmol/m²/s og 

tilbage igen med forskellige tidsintervaller fra 1-5 min. Hvis faldet i lyset er kort 1-2 

min, er der ingen forsinkelse, når lyset igen stiger, mens dette er tilfældet når det lave 

lysniveau varer 5 min. Der er altså ingen fotosyntesemæssig grund til at ”lukke 

hullerne” i det naturlige lys med vækstlys. Der kan dog være økonomiske grunde til 

dæmpning af LED-lamper ved dynamisk kunstlysstyring for minimering af 

energiforbruget til kunstlys, eller hvis planterne skal have dagforlængelses-lys, kan 

dette ske ved lavere lysstyrke. 

Philips GreenPower LED-moduler har været afprøvet hos alle gartneripartnere, hos 

nogle i væksthuse og hos andre i vækstkamre, og det er konstateret at planterne 

reagerer med den forventede tilvækst, men farvekombinationen giver forskellige 

udformninger på planterne. Derudover er der en varmeeffekt fra SONT-lamper, der 

ikke forekommer fra LED-lamper, og dette gør at man ikke umiddelbart kan erstatte 

eksisterende SONT-lamper med samme lys-mængde fra LED uden at lave en 

temperaturkompensation vha. varmesystemet i væksthuset. LED kan imidlertid direkte 

udnyttes i situationer hvor man ikke ønsker opvarmning samtidig med tilførsel af 

ekstra vækstlys.  

Gartneriet Knud Jepsen A/S har installeret LED moduler over transportbaner og 

konstateret at man kan lade planterne stå her i op til en uge og desuden reducere 

forbruget af vækstregulering. På denne måde er dyrkningsarealet øget med 3000 m² 

og reduceret både kemikalie og energiforbrug med ca. 3-5%. 

 

Foto: Eva Rosenqvist, KU-Life 
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Gartneriet A. Pedersen & Søn har arbejdet med LED belysning som mellembelysning i 

vinterproduktionen af tomater. Der er installeret en prøveophængning i 3 

forsøgsrækker og forsøget følges og vurderes løbende. 

SOGO-team har i samarbejde med KU-Life udført væksthusforsøg med LED (80 

µmol/m²/s) til at verificere klimakammerforsøg med hurtigere bladvækst på 

Phalaenopsis, med 100% rødt versus 12%blå/rød LED overfor SONT. Og tendensen er 

også gældende i perioden uge 29-40, at rød lys fra LED øger såvel bladlængde som 

bladbredde. Gartneriet SOGO-Team har desuden installeret LED-lamper i en del af 

deres produktionsareal efter en intensiv testperiode. 

Fordi LED-lamper er relativt dyre, og først sent i projektet er blevet kommercielt 

tilgængelige, har gartnerierne i mange tilfælde erstattet ældre udtjente SONT lamper 

med nye mere energieffektive SONT med elektronisk tænding, hvilket har givet 

elbesparelser på over 30%. 

Philips har i 

projektperioden 

udviklet Interlighting 

moduler til 

væksthusgrønsager, 

og påbegyndt en 

udvikling af 

toplighting LED-

lamper til erstatning 

eller supplering af 

SONT-lamper. Philips 

LED løsning er 

linieformede armaturer, som monteres under varmerørene, og dermed ikke skygger 

unødigt for sollyset. Disse LED-lamper er afprøvet i snit Chrysanthemum i Holland og 

Philips rapporterer en højere lys udnyttelses effektivitet, for planter der dyrkedes 

under LED sammenlignet med SON-T lys.  

Parallelt med, men udenfor projektet, er der udviklet kommercielt tilgængelige LED 

alternativer til SONT-lamper, fra danske Fionia Lighting og finske Valloya. 

DTU har under projektperioden skaffet finansiering og opbygget et internationalt state-

of-the-art test-laboratorium der kan teste lyskilder og armaturer på op til 2m i største 

dimension. Dette vil blive benyttet til måling af LED-lamper til væksthuse og 

sammenlignet med datablade for disse. DTU har tillige testet farvesensorer og 

minispektrometre til grov spektralmåling af rød-grøn-blå (RGB) og nær-infrarød (NIR) 

måling. Disse er anvendt til at opsamle dagslysets farvefordeling, og data er 

videregivet til KU. DTU har desuden udført visuelle farvegengivelsesforsøg til 

undersøgelse af LED lysets optimale farvesammensætning for høj farvegengivelse 

kombineret med høj foton flux effektivitet. 

Senmatic har lavet første kommercielle software, til styring af LED-lamper mht. 

farvesammensætning mm., til deres nyeste klimastyringssoftware. 

LED-delen af projektet udvikles videre med dynamisk kunstlysstyring i projektet 

SmartGrid, hvor elprisen på spotmarkedet kombineres med fotosyntesemodeller, 

vejrprognoser og de faktiske lysforhold, for at lave en energibesparende 

kunstlysstyring. Projektet finansieret af GUDP og EUDP, og med deltagelse af KU, DTU 

Fotonik, SDU, AU og en række gartnerier, herunder Knud Jepsen A/S. 
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4.-1 Klimastyring og monitering - trådløse sensorer 

Denne gruppe har generelt arbejdet med trådløse sensorer. Der er ofte stor 

uoverensstemmelse mellem det klima, der måles af de eksisterende sensorer (koblet 

op på klimacomputeren) og det klima ”planterne oplever”. Dette betyder, at klimaet 

ikke er optimalt og at energiforbruget ofte er større end nødvendigt. Årsagen er todelt: 

For det første måles klimaet kun et sted i midten af væksthuset og typisk ikke i 

plantehøjde. Målingerne giver derfor ingen idé om den rumlige variation i væksthusets 

klima og siger heller ikke meget om klimaet omkring planterne. Da det er det 

plantenære klima (lysniveau, bladtemperatur, CO2 koncentration, relativ 

luftfugtighed), som er bestemmende for produktionens (fotosyntesens) størrelse og 

kvalitet, vil bedre målinger give nye muligheder for optimering. Udvikling af nye 

trådløse sensorer, der kan afspejle forholdene ved planterne og i hele væksthuset, er 

en vigtig forudsætning for, at nye klimastyringskoncepter kan udnyttes fuldt ud. 

I den oprindelige plan og ansøgning var det hensigten at Danfoss IXA skulle udvikle en 

trådløs sensor enhed der målte relevante parametre på planterne eller meget tæt på 

planterne, så der kunne opnås data og dermed viden om mikroklimaet i 

plantebestanden i væksthuset. Der blev arbejdet på udformning og teknologi, og 

undervejs blev der givet forskellige forklaringer på hvorfor sensoren ikke blev 

fremstillet og leveret.  

I midten af 2010 erkendte Danfoss IXA at de ikke kunne levere sensorer til projektet, 

og en alternativ plan blev opstillet, med et Hollandsk produkt fra firmaet Verdict, som 

blev hjemskaffet og testet for sensorfunktion. Datatransmission der foregik over 

telefonnettet til internettet via firmaets mellemkomst, kunne hverken vi eller den 

Hollandske leverandør få til at fungere, og dette system blev forkastet. 

I denne kritiske situation i begyndelsen af 2011 påtog DELTA sig opgaven med at 

udvikle og fremstille trådløse sensorer, som kunne levere de eftertragtede 

klimaoplysninger trådløs til en central computer i moderne væksthuse. Efter 

gennemførelse af et nyt systemdesign, fastlæggelse af overførselsintervaller og 

optimering af datastrukturer under hensyntagen til energiforbrug mv. blev der 

udviklet, testet og adskillige prototyper, i første halvår af 2012. På dette tidspunkt blev 

søgt og bevilget 3 mdr. forlængelse af projektet fra Forsknings- og 

Innovationsstyrelsen, væsentligst fordi vi gerne ville afprøve disse sensorer under 

praktiske produktionsforhold i gartnerier. En uforudset komplikation var, at DELTA og 

vi var tvunget til at overholde internationale RTT&E kommunikationsregler, hvad der 

har nødvendiggjort en 3. parts undersøgelse og godkendelse af vore systemer inden 

de måtte opstilles i et ”offentligt” væksthus – også i vores tilfælde hvor det kun gælder 

en midlertidig forsøgsopstilling. Prognosen på levering af sensorsystemet var på dette 

tidspunkt oktober 2012, lige tids nok til at vi kunne lave praktiske test i gartnerierne. 

DELTA har kort før projektets afslutning 

leveret 5 sæt trådløse sensorer (ca 30-40 

enheder), med kommunikationssoftware til 

måling af bladtemperatur, CO2-

koncentration, luftfugtighed, lysindfald, mv. 

samt tilhørende datalogging PC-stationer. 

Den nødvendige godkendelse af de trådløse 

enheder var forsinket til efter projektets 

afslutning, således at test i gartnerierne ikke 

har kunnet udføres indenfor projektet. De  

Foto: Thomas Sørensen, MakeThisWork 
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trådløse sensorer er dog testet internt i AgroTech under væksthusforhold, og der er 

konstateret et problem med rækkevidden af den trådløse datakommunikation. Der er 

dog en klar forventning om at denne problematik kan løses, og det videre arbejde med 

trådløse sensorer, vil foregå i Projektet Lean Energy Cluster. Den eftertragtede CE-

godkendelse er efterfølgende tilvejebragt, således at sensorerne nu kan afprøves på 

legal vis i produktionsgartnerier. 

Delta nåede ikke at gøre sensoren til fotosynteseaktiv stråling færdig med filtre som 

skulle fjerne lys med en bølgelængde under 400 nm eller over 700 nm (planternes 

fotosynteseapparat kan kun udnytte stråling fra 400-700 nm). En aftalt test af den 

færdige lyssensors spektralrespons (som Delta også skulle stå for), har derfor heller 

ikke været mulig. Endelig vil det være nødvendigt at tilføje en mulighed for at lave en 

kalibrering af sensorerne. Det er således ikke et helt færdigt (salgbart) produkt der 

kom ud af projektet, men derimod noget der kan arbejdes/bygges videre på. 

Et vigtigt skridt frem mod et produkt, som kan anvendes i praksis, vil være at lave en 

automatiseret overførsel af data fra de trådløse sensorer til et system hvor 

oplysningerne kan bruges til beslutningsstøtte og/eller klimastyring – eksempelvis ved 

at levere input til plantemodeller som kan hjælpe gartneren med at opnå bedre 

energiudnyttelse og/eller produktkvalitet. Input fra sensorer som måler mikroklimaet i 

planteniveau, vil således kunne give en forøget styrke til beslutningsstøtteværktøjet. 

Såfremt sensorerne kan forbedres og færdiggøres jf. ovenstående punkter, vil det 

være oplagt at integrere dem med AgroTechs beslutningsstøttesystem (InfoGrow). 

Målgruppen for de trådløse sensorer vil derfor primært være gartnerier som arbejder 

målrettet med klimaoptimering og som har InfoGrow installeret. 

Der er klar forventning om at disse trådløse sensorer kan bidrage med vigtig 

information om forholdene på eller nær ved planterne samt de lokale forskelle indenfor 

samme væksthus og dermed give inspiration til yderligere energibesparelser og/eller 

forbedret vækst. En mere lokal styring af vækstklimaet i det enkelte gartneri kan også 

blive en mulighed i fremtiden. 

 

4.-2 Klimastyring – Modeller + F3 IT arkitektur til Væksthuskoncept 2017 

Planen var at der skulle laves: 

3 software-produkter: 

InfoGrow platform til beslutningsstøtte. 

Beslutningsstøtte på baggrund af data fra trådløse sensorer 

Styringsmoduler for; Energiekstraktion, Vækstlysstyring og 

Gardinstyring. 

Overordnet styringssoftware: 

Feature interaction 

Udvikling af et dynamisk styrings softwareinterface som 

tillader let tilføjelse af styringskomponenter. 

 

Der er lavet en beslutningsstøtteplatform, i form af programmet InfoGrow, 

der er integreret i Senmatics klimastyringssoftware, og testet af udvalgte 

gartnerier. Der er moduler for fotosyntese og energiforbrug, og flere er på 

vej. 
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Klimastyring på baggrund af data fra trådløse sensorer kan som beskrevet ovenfor 

ikke lade sig gøre, da disse data ikke har været tilgængelige. Visionen er dog stadig at 

vi kan anvise energibesparelser og/eller forbedret tilvækst ved at fremskaffe og 

anvende disse data. Dette sker i Projektet Lean Energy Cluster. 

Energiekstraktionsmodulet er lavet og testet på gartneriet Hjortebjerg.  

Vækstlysmodulet er udarbejdet og testet i forsøget med LED i potteroser omtalt 

ovenfor under afsnittet 3. Optimering af kunstlys i væksthus. Vækstlys-

styringsmodellen, har til formål at spare på el-energien. Princippet er at en plantes 

tilvækst opdeles i dagstilvækst, og hver dag beregnes om tilvæksten der fremkommer, 

som følge af det naturlige lys er tilstrækkelig, eller om det er nødvendigt for planten 

med yderligere tilvækst. Hvis dette er tilfældet beregnes hvor mange timer vækstlyset 

skal tændes for at nå dagstilvæksten, og modellen vil så tænde lamperne i det 

nødvendige antal timer, når elprisen er lavest. Forsøget viste, på trods af at der var 

valgt en for lav targetværdi, at det er muligt at styre tilvæksten på denne måde, og 

spare energi til vækstlys på dage hvor den naturlige indstråling har været tilstrækkelig 

til dagens nødvendige tilvækst. Den endelige validering af dette vækstlysstyringsmodul 

er udskudt til oktober 2013, under Projektet Lean Energy Cluster, og skal foregå i det 

nybyggede væksthus i Tåstrup. Princippet i denne metode kan videreudvikles til 

styring/sikring af produktionstid. 

Gardinmodulet til styring af flere lag gardiner er testet i en simuleringsmodel. 

SDU har udviklet klimastyringsplatformen som har fået arbejdstitlen Intelligrow3. 

Integrationen af Intelligrow3 platformen, er blevet testet med AgroTechs udviklede 

væksthus klimasimulator. Skiftet til brug af simulering i stedet for forsøg i væksthus er 

begrundet i, at simulering giver mulighed for at afprøve softwaren for alle 

klimasituationer, der opstår hen over ét helt standard år. 

Senmatic har lavet et softwareprogram til styring af LED. Og har indarbejdet en 

energibalancemodel i deres klimastyringssoftware. 

 

Hvad gik godt ? 

Projektet viste at energilagring fra sommer til vinter var mulig og at energiopsamling 

på 4000 m² kan dække energiforbruget på ca 7000 m², altså at gartnerier kan gå fra 

at være energiforbrugere til at være energileverandører. Det var så mindre godt at 

konstatere at den samlede investering vil have en så lang tilbagebetalingstid at 

gartnerierne ikke kan opnå ekstern finansiering af denne. Med ny fokus på vedvarende 

energi kan man håbe at der på sigt laves belåningsmuligheder, der giver mulighed for 

at indføre teknologien 

Det var godt at NIR-gardiner blev undersøgt grundigt, og derfor forkastet inden 

markedsføring og fejlopsætning af disse i gartnerier.  

LED-lamper kan bruges til plantevækst, når man tager hensyn til at samme 

lysmængde LED giver lavere plantetemperatur, end de traditionelle SONT, hvilket er 

ønskværdigt for nogle kulturer/årstider, men uønsket af andrekulturer/årstider. I 

sidstnævnte tilfælde skal der kompenseres med ekstra varme fra varmesystemet. 

LED-lamper er på vej på markedet og Senmatic har valgt at investere i en virksomhed, 

som er udsprunget af LED-teamet på SDU.   
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InfoGrow beslutningsstøttesystem er installeret i en række testgartnerier, og første 

system er solgt. I dag videreudvikles InfoGrow modellerne i et nyt software: ”det 

virtuelle væksthus”. Et værktøj som benyttes til at beregne effekten af at installere ny 

teknologi i væksthusene. Her laves scenarieberegninger, som hjælper både sælger og 

køber. 

De mange forskellige anbefalede tiltag, der er implementeret i de deltagende 

gartnerier giver i gennemsnit 25-30% energibesparelse i, hvilket svarer til ca. 30 mio. 

kr om året. Tiltagene er isolering af nordgavle/trempler, tætning af døre, tætning af 

ventilationsvinduer (når de er lukkede), forbedret klimastyring, udskiftning og eller 

nyinstallation af gardiner, udskiftning af udtjente (uøkonomiske) vækstlyslamper, 

installation af mekaniske affugtere.  

Der er et kommende besparelses potentiale i LED-lamper og mekaniske affugtere, som 

begge kun i meget lille udstrækning indført endnu. 

Det er godt at tænke på at tilsvarende energigevinster kan hentes (og måske allerede 

er hentet) i andre gartnerier. 

Projektet har været med til at starte et tæt samarbejde mellem flere af parterne. Disse 

samarbejder fortsætter efter konsortiet i regi af både kommercielt samarbejde og 

samarbejde i flere projekter. Som et eksempel kan nævnes samarbejdet mellem 

Senmatic og AgroTech om InfoGrow. Dette er videreført i Højteknologifondsprojekt og 

har nu resulteret i et kommercielt produkt der er udviklet af AgroTech og 

markedsføres af Senmatic.  

Vi har i konsortiet vist at vi kan lave energiproducerende væksthuse, men at 

omkostningerne er for høje til at det er rentabelt. Derfor har vi i samarbejde med flere 

af konsortiets parter startet et nyt projekt under Markedsmodningsfonden med titlen 

”Bæredygtig Væksthusproduktion” I projektet laves en strategi for at gøre 

produktionen både økonomisk og miljømæssig bæredygtig. På baggrund af de 

teknologier der er arbejdet med i konsortiet undersøges hvordan de kan benyttes i 4 

nye cases. Hvert gartneri gennemgås og der udvikles investerings og 

finansieringsplaner for de enkelte gartnerier. Projektet gennemføres i samarbejde med 

flere af konsortiets parter og Deloitte som økonomipart. 

Hvad gik mindre godt ? 

Konsortiet var det første innovationskonsortium, som AgroTech opbyggede og søgte 

efter AgroTech’s oprettelse i 2007. Der har naturligt i den sammenhæng været flere 

udfordringer. Først og fremmest har det været udfordrende at få samarbejdet til at 

fungere optimalt i den meget store partnerkreds i konsortiet. Partnerne har ligeledes 

meget forskellig baggrund, idet vi blandt virksomhederne både har 

teknologileverandører og gartnerier (slutbrugere for teknologileverandørerne). Nogle 

parter var nye indenfor branchen og andre var gamle. Der var således mange meget 

forskellige interesser, som vi skulle håndtere. Information og rapportering til så stor en 

partnerkreds, var ligeledes udfordrende.  

AgroTech og i særdeleshed Center for Planteproduktion har haft en kraftig udvikling i 

konsortiets løbetid. I løbet af konsortiet er medarbejderstaben således mere end 

firdobbelt. Konsortiet har i høj grad været med til at sikre denne udvikling, men det 

har naturligvis også medført en del ændringer i medarbejdernes roller og opgaver. Der 

er således foretaget flere skift af både projektleder og delprojektledere. Dette har 

desværre også medvirket til nogle af de udfordringer vi har haft i konsortiet. 
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Traditioner i samarbejde mellem gartnerier og videninstitutioner opbygget gennem 

mange år primært under den tidligere innovationslovgivning var ligeledes en 

udfordring – både for projektledelsen og gartnerierne. Forsimplet kan man sige at 

traditionen har været at ”Vidensparten” forskede eller udviklede og gartneriet 

efterfølgende afprøvede. Det at få samarbejdet til at være mere interaktivt har været 

udforende og lykkedes ikke hele vejen rundt. Især i projektets første år var der flere af 

gartnerierne der følte at de ikke fik nok ud af at være med i konsortiet. Det gik ikke 

hurtigt nok og der kom ikke nok resultater. AgroTech har efterfølgende revurderet den 

måde vi inddrager gartnerierne i samarbejdet på. 

I forhold til samarbejdet med Danfoss IXA var det ikke nemt at konkludere at deres 

sensorer ikke ville kunne bruges i forhold til vores behov. Det tog derfor meget lang tid 

før DELTA kom i gang med deres egen udvikling af sensorerne. Da vi så yderligere 

blev overrasket over godkendelsesproceduren for de producerede enheder, må vi 

erkende at vi desværre ikke i projektperioden kan få afprøvet de udviklede sensorer.  

Oversigt over resultater: 

Rapporter: 

Energisystemer 2008 

Energiscreening Rosa Danica 

Energivurdering Broløkke 

Energivurdering SOGO-Team 

Energivurdering Varpelev 

Hjortebjerg status grundvandsanlæg sept 2011 

Eva Rosenqvist1, Anker Kuehn2, Jakob Skov Pedersen2, Per Holgersson3 and Hans 

Andersson3: The effect of screen material on air and leaf temperature 

Eva Rosenqvist, KU-Life: Gardinforsøg ultimo maj –primo September 2009 

Eva Rosenqvist: Gardinforsøg 2010 plan ; Nogra kommantarer ; figurer samlet 

Report HARMONY –ILS screen comparison at Knud Jepsen nursery 

Cristina Tarnase: Philips GreenPower LED module HF 

Kai Lønne Nielsen: 8 sorter LED test 

E. Rosenqvist, KU-Life: Leaf photosynthesis in strongly fluctuating light – implications 
for lamp control. 

E. Rosenqvist, KU-Life, C. Dam-Hansen, DTU-Fotonik & A. Kuehn, AgroTech A/S: 

Large-scale greenhouse test of LED prototype with different control strategies. 

Eva RosenQvist, KU-Life (11.05.2011): Greenhouse production of pot roses ’Ingrid 
Madigan’ with LED. 

Eva Rosenqvist, KU-Life, Carsten Dam-Hansen, DTU-Fotonik og Anker Kuehn, 
AgroTech (05.01.2012) FinalReport LED_Roses ver 2b. 

Gert Jensen, Rosa Danica: Philips GreenPower LED-Module trial at Rosa Danica 

Inge Ulsted Sørensen, GartneriRådgivningen: LED trials Thoruplund 
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Anker Kuehn, AgroTech: report LED trial Bladgroent 

Bent Bennedsen: trådløse sensorer 15.01.2009 

Bent Bennedsen: Wireless sensor system 11.03.2011 

Bent Bennedsen: Rapport Hollandske sensorer 18.03.2011 

Jacob Markvart: Ideer til brug af trådløse sensorer 31.08.2011 

Jacob Markvart: Workshop oplæg trådløse sensorer 

Jakob markvart: Resultat – Lys og CO2 test af sensorer 

Brugermanual Greenhouse reorder trådløse sensorer 

CE_Godkendelse_SGS_2 Trådløse sensorer 

Ole Bærenholdt Jensen, GartneriRådgivningen: Måling af mikroklima i gartnerier forår 

2012 

Janni B. Lund (AgroTech), Michael Winther (Senmatic), Jens Møller Jensen (Danfoss 
IXA) and Jesper M. Aaslyng (AgroTech): (2010) Decreasing energy consumption in 
greenhouse production using new sensor technology and optimized decision support 
systems. IHC 2010 Lisabon 

Jensen, M. L. R., Sørensen, J. C., Jørgensen, B. N. & Körner, O.: Advanced Model-
based Greenhouse Climate Control Using Multi-Objective Optimization. In: Proceedings 
of the International Symposium on Models for Plant Growth, Environmental Control 
and Farm Management in Protected Cultivation (HORTIMODEL, Kina). 2012. pp. 29-36. 
8 s. 

Anker Kuehn: Lysstyringsmodel oplæg 

Oliver Körner og Anker Kuehn, AgroTech: Dynamisk lys (PP)10.03.2011 

Ole Bærenholdt Jensen og Jan Kronmann, GartneriRådgivningen: Validering af 
eksisterende energiformel. 

Anker Kuehn: klimamodeller og sensorer 12.04.2011  

 

Referater og præsentationer til møder: 

Anker Kuehn og Jens Rystedt, AgroTech: Gartnermøde Knud Jepsen A/S 30.06.2010 

Anker Kuehn: Referat af møde om klimamodeller og sensorer 12.04.2011 

Anker Kuehn og Oliver Körner, AgroTech: Gardinmøde, Senmatic 04.05.2011 

Anker Kuehn og Oliver Körner, AgroTech, , LED møde SOGO-team 07.02.2012  

Carsten Dam-Hansen, DTU Fotonik: LED væksthus. SOGO-Team 07.02.2012  

Anker Kuehn og Oliver Körner, AgroTech: Gardinmøde med Gartnerier 31.03.2012 

Ole Skov og Anker Kuehn, AgroTech: Energilagring, SOGO-Team 28.11.2012 

Anker Kuehn, Ole Skov, Jakob Skov Pedersen og Oliver Körner, AgroTech: 

Afslutningsmøde 05.12.2012  
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EDB-programmer: 

InfoGrow, som på nuværende tidspunkt indeholder et fotosyntesemodul og et 

energimodul. Flere moduler er på vej: Lys (herunder vækstlys), Gråskimmelvarsel og 

intelligente alarmer. 

Det virtuelle væksthus, som kan indstilles så det simulerer et givent væksthus, og 

derefter beregne energiforbrug, for nuværende og andre scenarier, feks hvis der 

installeres nye gardiner, eller ændres klimastyring. 

Hjemmesider:  

http://www.ghc2017.dk/VaeksthusKoncept2017 deles mellem projekterne 

Væksthuskoncept 2017, Intelligent energihåndtering og LEC-projektet. Investeringen i 

grundvands lagring af energi blev overflyttet fra Væksthuskoncept 2017 til Intelligent 

Energihåndtering da anlægsinvesteringen kunne støttes i dette Regionalfodsprojekt. 

Denne hjemmeside overvejes pt. nedlagt da der er for få besøgende, og i givet fald vil 

informationen blive overført til AgroTech’s hjemmeside 

Artikler (udpluk) 

Jens Rystedt, AgroTech, Jesper Aaslyng, AgroTech, Brian Larsen, Senmatic: Spar på 

energien med et klimacheck. GartnerTidende nr 2 2009. 

Ole Bærenholdt-Jensen, Gartnerirådgivningen: Energi-workshops med fokus på 
besparelser. Gartner Tidende nr. 1 2012. 

af Bo Johansen, Lillegaard teknik og Jan Kronmann, Gartnerirådgivningen: Få overblik 
over dit energiforbrug. Gartner Tidende nr. 1 2012. 

Jens Rystedt, AgroTech A/S: Bliv uafhængig af energiregningen. GartnerTidende nr 1 

2012.  

Inge Ulsted Sørensen, Gartnerirådgivningen: Rivende udvikling i vækstlys. Gartner 
Tidende nr. 1 2012.  

Jesper Mazanti Aaslyng, AgroTech A/S og Karin Verweij, AgroTech A/S: InfoGrow – 
Lyden af vækst.  GartnerTidende nr 1 2012.  

Rosenqvist, E., Dam-Hansen, C., Thorseth, A. og Kuehn, A. (2012) Nyt lys over 
gartnerierne. GartnerTidende 9, maj 2012 

Dam-Hansen, C., Thorseth, A. og Rosenqvist, E. (2012) LED til væksthuse. 
GartnerTidende 9, maj 2012 

Inge Ulsted Sørensen, Gartnerirådgivningen: LED i praksis. Gartner Tidende nr. 9 
2012.  

Ole Bærenholdt-Jensen, Gartnerirådgivningen: Energiforbruget skal halveres igen. 
Gartner Tidende nr. 12 2012.  

Lotte Bjarke: Knud Jepsen tager solen til hjælp. Gartner Tidende nr. 14 2012 af. 

Jan Kronnman, GartneriRådgivningen: Affugtning af væksthuse. Gartner Tidende nr. 
14 2012. 

http://www.ghc2017.dk/VaeksthusKoncept2017
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Jens Jørgensen, Gartnerirådgivningen: Nye veje til vedvarende energi. Gartner 

Tidende nr. 14 2012. 

Ole Bærenholdt-Jensen, Gartnerirådgivningen: Følg energiforbruget i det enkelte 

væksthus. Gartner Tidende nr. 14 2012.  

 

 

DE RESULTATER, DER ER OPNÅET (PARTERNE) 

Virksomheder: 

Senmatic A/S 

Senmatic har igennem væksthuskoncept 2017, bl.a. lavet rettelser og ny udvikling i 

vores software således at den kan hjælpe gartneren med at opnå energioptimering.  

Der er udviklet og implementeret nye gardin strategier til vores nye klimaserie, som 

blev lanceret worldwide i 2011. Derudover har vi optimeret vores energibalancemodel, 

som er med til at ”hjælpe” varmesystemet med at holde den rette temperatur i huset. 

Dette gøres bl.a. ved at fortælle varmesystemet at, om 10 minutter trækkes gardiner 

fra osv. 

Vi har også ændret vores software således at det nu er muligt ikke kun at måle lys i 

plantemiljøet, men også bruge det til at styre efter. 

I den største klimacomputer er det også muligt at styre en væksthus LED lampe. 

Vores centrale software, der hedder Superlink 5, er tilpasset til visning af InfoGrow, 

der er udviklet af AgroTech. 

Hvad drejede projektet sig om? 

Projektet drejede sig om at partnerne i projektet sammen, gennem viden og ny 

teknologi, skulle kunne tilbyde gartnerierhvervet de rette værktøjer til at reducere 

energiforbruget og dermed også deres energiudgifter.  

Vores fokus har været på at tilrette og lave nye software funktioner, der kan hjælpe 

gartneren med at reducere energiforbruget. 

Hvilke produkter/processer/organisationsændringer kom der ud af det? 

Vi har fået nye software løsninger (bl.a. 

beskrevet i Senmatic’s resultater i VK 

2017), som er integreret i vores nye 

klimaserie. 

Dermed står vi med et stærkere produkt, 

som sammen med disse nye løsninger, 

kan være med til at forbedre vores 

kunders energiforbrug, og dermed er 

nemmere at sælge for os.   

Levede projektet op til forventningerne: 

Ja, vi har fået udviklet mange gode nye 

løsninger, som kan være med til at 

reducere energiforbruget hos vores 

kunder  

Var der overraskelser i forløbet? 

Ja, i starten havde vi meget fokus på at 

få integreret de trådløse sensorer ind i 

vores klimastyring, men da det stod klart 

 

Senmatic’s nyudviklede LCC4 klimacomputer, der 
blandt andet indeholder den nye energibesparende 
gardinstrategi. 
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at der skulle finde en ny samarbejdspartner til disse, kunne vi lægger mere arbejde i 

at optimere og forbedre vores klimastyring. 

Har projektet haft væsentlige økonomiske konsekvenser? 

Der er ingen tvivl om at vi med introduktionen af vores nye klimaserie, sammen med 

de nye løsninger, der er udviklet i dette projekt, har forøget både vores nuværende og 

fremtidig salg. Vi står med et nyt stærkt produkt med mange nye energibesparende 

funktioner, som netop er lig det marked efterspørger.   

Fungerede samarbejdet? 

Ja, vi har haft et godt samarbejde med de andre partner i projektet, og kan helt 

sikkert bygge videre på dette i fremtiden. 

 
 

Ludvig Svensson AB:  

Hvad drejede projektet sig om? 

For Ludvig Svensson AB drejede dette projekt sig om at få testet NIR-gardin under 

praksis lignende forhold, og få konkrete plante data på om dette gardin opfyldte 

forventningerne til en differentieret skyggegrad i PAR og NIR - området. Forsøgene 

viste at, i sommertiden havde NIR kun en smule forbedrede egenskaber i forhold til 

Harmony (diffuserende) om formiddagen og at NIR kan have negativ effekt om 

eftermiddagen, idet den varme der er opbygget forbliver under gardinet.   

Hvilke produkter/processer/organisationsændringer kom der ud af det? 

Da forsøgene viste at NIR gardiner ikke var ret meget bedre end Harmony flyttedes LS 

interne ressourcer til videreudvikling fra NIR gardin til Harmony. 

Levede projektet op til forventningerne? 

Kvaliteten af de udførte forsøg på KU-Life var ikke optimal, hvilket hænger sammen 

med de forsøgsfaciliteter der var til rådighed på dette tidspunkt. Sammenholdt med 

plantedata fra gartnerier i Konsortiet kunne alligevel besluttes at arbejde videre med 

Harmony.  

Var der overraskelser i forløbet? 

Det var overraskende at en projektpartner (Hjortebjerg, der var vært for 

energiopsamlings delen af Konsortiet) kunne undlade installation af borde, og dermed 

bremse for at fuldskala resultater ikke kom frem i tide. 

Har projektet haft væsentlige økonomiske konsekvenser? 

På det danske marked er salget af Harmony steget markant, men de forskellige 

internationale markeder reagerer meget forskelligt.  

Fungerede samarbejdet? 
Vi synes at samarbejdet fungerede godt. Og vi har fået udvidet netværket specielt til 

KU-Life (Eva Rosenqvist) 

 
 

GartneriRådgivningen A/S. 

Hvad drejede projektet sig om? 

Gennemførelse af de udviklingsaktiviteter, som vi skulle være med i, i den 4-årige 

periode, som projektet løb over. Konsortiets ambitiøse langsigtede vision er at ændre 

hele erhvervet fra energiforbrugere til energiproducenter forventes nået allerede inden 

2017. Men projektet indeholdt mere kortsigtede mål, i form af koncepter og 

teknologier til energibesparelse, der kunne udnyttes allerede nu, af de eksisterende 

væksthusgartnerier ud fra viden som er tilgængelig. Endelig var formålet at formidle 

dette til flest mulige gartnerier, primært elementer med en væsentlig nyhedsværdi var 

mest relevant at formidle. 



 
 
 

Slutrapport Væksthuskoncept 2017 . 2013 | 22 

Hvilke produkter/processer/organisationsændringer kom der ud af det? 
Vi deltog i udviklingsarbejdet under de 4 temaer, og i formidling af projektets 

resultater. 

Tema 1. Udnyttelse af den naturlige overskudsenergi i væksthuset. 

Udarbejdelse af løsningsforslag til energibesparende foranstaltninger, screening for 

eksisterende teknologi og ide-udvikling i forbindelse med nye systemer, Udført 

beregninger i forbindelse med nye energisystemer. Undersøgelser af luftbevægelse i 

væksthus med videooptagelse udført. 

Tema 2. Mobile gardinanlæg.  

Ny styringsværktøj til gardinsystemer, og udarbejdelse af anvisninger til 

flerlagsgardiner. Foretaget beregning af effekt på energiforbruget af nye gardintyper 

og nye gardinstrategier påbegyndt, i forhold til konkrete målinger af energiforbrug i 2 

væksthuse i et produktionsgartneri, og ved normberegninger. Diskussioner af effekt på 

forskellige plantekulturer, som f.eks. tab af plantekvalitet og  plantevækst ved 

anvendelse af nye gardinsystemer eller ny gardinstyring. Beregning af effekt af 

forskellige gardinstrategier.   

Tema 3. Optimering af kunstlys i væksthuset. 

Vedr. LED lys: muligheder, behov og løsninger. Medvirket ved undersøgelser om brug 

af LED lys. Testinstallation opsat i produktionsgartnerier. Diskussion af, hvordan de 

nye muligheder for styring af lysspektrum kan påvirke plantevæksten. Deltaget i 

arbejdsgruppens aktiviteter omkring LED lys. Deltaget i afprøvning af, hvordan de nye 

muligheder for styring af lysspektrum kan påvirke plantevæksten.  

Tema 4. Klimastyring og –monitering. 

Udvikling af trådløs sensornetværk blev stærkt forsinket. Målinger og analysering af 

mikroklima i stedet udført i produktionsgartneri, med eget udstyr: Loggere, der kan 

måle/logge temperatur, luftfugtighed, CO2 og PAR lys, inkl. kalibrering 

Formidling.  

Formidlingen af de løbende, kendte resultater fra projektet og viden fra andre kilder 

fremkommet ved fremskaffelse af baggrundsviden, er foretaget 1) via www.greener.dk 

2) artikler i gartnertidende, 3) via energispare besøg i tilhørende 

demonstrationsprojekt, hvor i alt >80 gartnerier i har deltaget i denne aktivitet, 4) via 

nyhedsbreve i efteråret 2010 og 5) via 3 velbesøgte workshops i 2011 og 2012. 

Levede projektet op til forventningerne? 

Projektet levede op til forventningerne for os på mange områder, bortset fra at 

tekniske forhindringer under tema 1 og 4 forsinkede projektet i en sådan grad at der 

primært kom teoretiske resultater, men ikke ret mange praktiske resultater, som ville 

have været et mere overbevisende grundlag for vores formidlingsarbejde. 

Var der overraskelser i forløbet? 

Der var negative projekttekniske overraskelser som nævnt ovenfor, men overraskende 

var det også at man måtte konstatere at en spændende ny NIR-gardintype med 

virkning over for NIR lys viste sig ikke at have de forventede positive egenskaber ved 

praktisk brug, og efter resultaterne af afprøvningen var det vigtigt at kunne formidle 

at gardintypen ikke kunne anbefales til brug i Danske gartnerier. 

Har projektet haft væsentlige økonomiske konsekvenser?  

Nej, ikke for os, men det havde vi ikke forventet. 
Fungerede samarbejdet? 
Ja, dog kunne der have været mere forbindelse mellem den praktisk/faglige del, hvor 

vi deltog i de 4 nævnte temaer, og den forskningsmæssige del af projektet, idet begge 

projekt dele kunne have profiteret af at dele resultater på et tidligere tidspunkt. 
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Viemose-Driboga: Morten Hjorth 

Hvad drejede projektet sig om? 
Projektet drejede sig om at få afklaret Viemose-Driboga’s muligheder for fremover at 
sælge og markedsføre energiløsninger til gartnerier. 
Hvilke produkter/processer/organisationsændringer kom der ud af det? 
Der er udformet et kundespecifikt sug til varmepumper, til at indfange den varme luft i 
toppen af væksthuset. 

Levede projektet op til forventningerne? 
Nej det gjorde det ikke, fordi Viemose-Driboga’s rolle var uklar igennem hele forløbet, 
hvilket vi gjorde opmærksom på allerede tidligt i projektet. 
Var der overraskelser i forløbet? 
For os var det en overraskelse at rollerne ikke var mere defineret allerede fra starten.  
Har projektet haft væsentlige økonomiske konsekvenser? 

Projektet har startet et forløb hvor energirenoveringer bliver mere og mere almindeligt 
i gartnerierhvervet. 
Fungerede samarbejdet? 
Vores rolle var uklar og det gør at vi ikke mener at have fået gang i ret meget 

samarbejde. 
 

 

Philips: 

What was the project about? 

The aim of the research was to develop a new functional LED lighting system for 

greenhouse productionand to evaluate and test the use of growth chambers for 

production of certain heat demanding and 

low light requiring plant species or parts of productions. In 2007 the use of LED 

technology for lighting crops was starting to set off, but not yet in greenhouses. The 

technology looked promising, but challenges were there to realize a good, functional, 

efficient and effective light system for use in greenhouses. The project helped in 

getting more information about various crop reactions to various light recipes 

(spectrum, intensity, heat balance) in greenhouse and growth chamber situation, at 

university and in practical situations at diverse grower’s sites. Next to that many 

experiences from tests in other parts of the world could be shared in the project: via 

visits to test centres and growers that are testing with Philips LEDs. Meanwhile Philips 

developed further their LED lighting systems for plant growth and this resulted in trials 

in 2012 with new prototypes for greenhouse LED lighting that were ~15% more 

efficient in umol/J than a normal HID lamp. In 2013 Philips is coming with a limited 

edition of systems that have an efficiency of 2.3 umol/J, which is ~25% more efficient 

than traditional lighting (dependent on the type of spectrum you choose). Although 

energy efficiency is one of the most important aspects when looking at growthlighting, 

LEDs can bring more value. The effects on crop quality, less use of growth regulators, 

less labour, less diseases are extra benefits which are essential for the commercial 

application of LEDs for growers. Therefore the research on plant effects next to growth 

are just as important as the technical development of the systems itself. In this project 

there was a good balance between these two aspects. 

Which products/processes/organizational changes did the project bring 

about? 

Philips new LED toplighting systems (they will be used in a new project which will run 

in cooperation with Copenhagen University and Aarhus University), leading to ~25% 

electricity saving and possibly other advantages like quality improvement, better 

control of climate, less use of growth regulators etc. 
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Philips brought their approach of developing light recipes together with growers and 

research centres to Denmark. Philips is now doing this globally in various regions in 

the world. The project helped in introducing this to Denmark. 

Did the project live up to Your expectations?  

The project had a good mix of scientific, technical and applied activities, with a good 

mix of people. Also the other subthemes in the project were interesting, although it 

turned out to be difficult to have the cross learning.  We learned about plant reactions 

and plant physiology of various crops, we learned about the grower’s business and 

practical situation and what light can do for their crops. We have also seen that 

providing the right spectrum and the lack of heat radiation might bring benefits for the 

growers. We had hoped for more clear results, proven at a larger (commercial) scale 

situation at grower’s site. However, also development of the systems took slightly 

longer than our own expectations at the start of the project.  

Were there any surprises in the cause of the project? 
Yes, another LEDsystems manufacturer was bought by one of the participants of 

another subtheme. This was a difficulty in the project and made us less open to the 

project. Again not being present in Denmark itself also made this more complicated. 

Did the project create substantial financial consequences? 

Not yet, for Philips we hoped to reach some substantial sales in Denmark. This is not 

yet the case. However the knowledge gained within the project can be used and will 

probably lead in the coming years to commercial application of our LED systems in 

Denmark. 

Did the collaboration work satisfactory? 

In general there was a good atmosphere between all the parties. The project targets 

were reached quite easily. Sometimes there was too much time in between meetings 

and too limited communication of progresses, so that the project was not getting the 

focus that it should have and the interaction between the group members was limited. 

For Philips and I think also for the other team members the fact that Philips was not 

present in Denmark made it sometimes difficult to give and get full support to and 

from the project. 

 
Advansor A/S: 

Hvad drejede projektet sig om (10 linier, set fra virksomhedens synspunkt)? 

Vi havde udelukkende fokus på den del af projektet der handlede om energiopsamling 

og lagring. 

Hensigten var at vi skulle komme ind på markedet via dette projekt, hvor vi ville få 

nogle branchespecifikke erfaringer. 

Hvilke produkter/processer/organisationsændringer kom der ud af det? 

Ingenting – det gik op for os undervejs at gartneribranchen er nødlidende, der var 

flere gartnerier der gik konkurs i projektperioden 

Levede projektet op til forventningerne? 

 Nej af samme årsager, vi havde forventet at denne teknologi ville blive hurtigt 

udbredt til andre i gartnerierhvervet. 

Var der overraskelser i forløbet? 

Nej egentlig ikke. 

Har projektet haft væsentlige økonomiske konsekvenser? 

Nej 

Fungerede samarbejdet? 

Vi kom aldrig så langt, at vi er i stand til at bedømme samarbejdet. Det forløb fint i 

starten hvor vi var med. 
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Knud Jepsen A/S: Kai Lønne Nielsen 

Hvilke produkter/processer/organisationsændringer kom der ud af det? 

1. Gartneriet Knud Jepsen A/S har installeret en 17 affugtere af fabrikatet AGAM. 

Resultaterne fra test er beskrevet i 2 GartnerTidende artikler og der er påvist en 

stor energibesparende effekt endvidere er svampesporetætheden i drivhusluften 

reduceret signifikant ved saltlage sorptions-affugtning med Agam affugtere. 
2. De udførte målinger i Gartneriet Knud Jepsen A/S, på Kalanchoe for NIR-gardiner, 

og Harmony har givet lignende resultater som forsøget udført på KU-Life. På 
baggrund af de gennemførte test har ham hos Knud Jepsen a/s igangsat en 
udskiftning af skyggegardiner, således at man fremadrettet vil installere isolerings-
/skyggegardiner af typen Harmony med 30% skyggeeffekt (nuværende skygge er 
på 50%). Ved at vælge denne skyggegardintype er det muligt at holde 
skyggegardinerne på i langt flere timer og samtidig få større lysgennemgang og et 
væsentlig reduceret energiforbrug. Dette muliggøres ved samtidig installation af 

Agam affugtere og Netafim cool-net.  

3. Gartneriet Knud Jepsen A/S har installeret LED moduler over transportbaner og 

konstateret at man kan lade planterne stå her i op til en uge og desuden reducere 

forbruget af vækstregulering. På denne måde er dyrkningsarealet øget med 3000 

m² og reduceret både kemikalie og energiforbrug 

 

 

Levede projektet op til forventningerne? 

Knud Jepsen a/s kom ind i projektet på et relativt sent tidspunkt. Firmaet havde på 

indtrædelsestidspunktet en del igangværende aktiviteter på LED og energiområdet, 

som passede fint ind i projektet. 

Projektet har fint levet op til de forventninger som Knud Jepsen a/s  havde på det 

tidspunkt vi indtrådte i projektet 

Var der overraskelser i forløbet? 

Ikke for de delprojekter som Knud Jepsen a/s var involveret i. 

Har projektet haft væsentlige økonomiske konsekvenser? 

På baggrund af de aktiviteter som Knud Jepsen a/s har haft på LED og specielt 

gardinområdet, både i og udenfor dette projekt, er der gennemført væsentlige 

investeringer hos Knud Jepsen a/s. 

Dette gælder både for LED, gardiner og affugtere. Disse investeringer har medført 

væsentlige reduktioner i både energi- og kemikalieforbrug. Samlet set har de 

energibesparende investeringer hos Knud Jepsen a/s medført store energibesparelser, 

hvoraf de energibesparelser som har direkte forbindelse til Væksthuskoncept 2017 

(affugtere, LED, skyggegardiner) vurderes til at udgøre i omegnen af de 25 – 35%.  En 

væsentlig del af disse aktiviteter hører også under andre projektaktiviteter hos Knud 

Jepsen a/s og kan derfor ikke fuldt ud ”regnes” under Væksthuskoncept 2017, men 

kan bruges som en prognose for potentialet for energibesparelser i gartneribranchen. 

Fungerede samarbejdet?  

Ja. For Knud Jepsen a/s har samarbejdet i projektet fungeret udmærket. 
 

SOGO-Team:  

Hvad drejede projektet sig om ? 

Der var i projektet en overordnet strategi om at spare energi, men for SOGO-Team, 

var det vækstoptimering ved hjælp af LED-lys, der var det centrale. Væsentligst om 

LED lamper kunne erstatte SONT- lamper. Det viste de udførte forsøg at det kan LED 

godt, men bladtemperaturen bliver lavere under LED, så der skal kompenseres med 
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ændrede indstillinger på klimastyring for at kompensere for den lavere 

bladtemperatur. 

Hvilke produkter/processer/organisationsændringer kom der ud af det? 

SOGO-Team har sidst i projektet installeret 50 stk. Fionia Lighting LED-lamper i 

køleafdelingen og 4 stk. i varmeafdelingen.  Erfaringerne er indtil nu at der ikke er 

nogen forbedring eller mertilvækst i køleafdelingen, mens der er en 20% øget tilvækst 

i varmeafdelingen. 

Levede projektet op til forventningerne? 

Absolut, der er kommet konklusion på det hele. 

Var der overraskelser i forløbet? 

Forventningerne var større til udfaldet af investeringen i LED-lamper. Når LED-

lamperne ikke dækker en hel afdeling, er det umuligt at ændre klimastyringen til 

højere bladtemperatur under LED lamper, uden at det også får effekt under de 

resterende SONT-lamper, så der vil være samme temperaturforskel bare på et højere 

niveau. 

Har projektet haft væsentlige økonomiske konsekvenser? 

Der vil være en længere tilbagebetalingstid, på de nye LED-lamper, som er mere 

bekostelige end SONT-lamper. 

Fungerede samarbejdet? 

Ja, vi har Intet at bemærke. 

 

Alfred Pedersen & Søn Aps: Projektleder Poul Erik Lund 

De resultater, der er opnået: 

Alfred Pedersen og Søn Aps. Har deltaget i ”Projekt Væksthuskoncept 2017” i en 

erkendelse af at der er et stort behov for udvikling af erhvervet og ikke mindst 

udvikling af ny teknik og dyrkningsmetoder, hvis det Danske gartnerierhverv skal klare 

sig i den internationale konkurrencen. Ikke mindst tomat produktionen er i daglig 

direkte konkurrence med tomater produceret i andre dele af Europa. Lande som har 

helt andre produktionsvilkår. 

 

Vores mål for at deltagelse var at skubbe på og medvirke i den udvikling. Det ville 

også internt i firmaet give fokus på brug af teknik og omkostningsreducering, herunder 

specielt energi forbruget. 

 

I den periode projektet har løbet har der været afprøvninger, forsøg og direkte 

investeringer på følgende områder. 

 

 Installation af ”Air tubes” til klimaoptimering og mindskelse af energiforbruget 

til fugtstyring. 
 Forsøg med LED belysning, - både som top belysning og mellem belysning. 
 Forsøg med ”Energi kulturer” Mindre energikrævende produktioner og metoder 

(Koldhus tomater, Alger og Jordbær)  
 Undersøgelser af ”New Way of Growing” Semi closed  væksthuse med 

installation af teknik til affugtning og køling ( udvidet Air tube system ) 

 Løbende klimastyring og energi fokus. ERFA grupper, Temadage, Studieture 

mv. 
 

Resultater: 

Air tubes er i dag en integreret del af klimastyringen. 

LED belysning er stadig i forsøg i samarbejde med øvrige partnere. Positive resultater 

men er ikke helt udviklet nok til at bære en direkte investering endnu. 
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Algeforsøget er efterhånden kommet så langt at en mindre kommerciel produktion er 

realistisk inden for overskuelig fremtid. Produktionen foregår under tomaterne og 

dermed får man mere produktion ud af den allerede forbrugte energi. 

Jordbær produktionen forsætter, men er i dag lejet ud til anden avler.  Jordbær er en 

mindre energi krævende kultur og er en mulighed i væksthuse som ikke længere er 

velegnet til tomatproduktion. 

Der har været flere temadage, studie ture og møder med forskere om systemer til 

køling og affugtning i forbindelse med brug af dobbelt gardiner.  Vi har en stærk 

formodning om at dette i en eller anden form kommer at blive en realitet inden for få 

år. 

Løbende deltagelse i ERFA grupper, møder, temadage og studieture omkring 

produktion og klimaoptimering. 

Projektet har medvirket til at holde fokus, men de enkelt tiltag er mere drevet af den 

enkelte virksomhed. Samarbejdet, møder mv. har dog sikret en generel orientering om 

udviklingen andre steder og brug af teknik som Alfred Pedersen og Søn ApS ikke selv 

har afprøvet. 

Vi havde nok forventet flere initiativer og det var lidt overraskende at projektet var så 

”selv drevet” på den enkelte virksomhed. Dette har ikke påvirket resultaterne 

væsentligt men samarbejdet har været anderledes end forventet. 

 

Det er svært at sætte et præcist tal på de økonomiske konsekvenser som er kommet 

direkte ud af dette projekt. Der er dog ingen tvivl om at energi omkostningen er så 

væsentlig en del at det kræver konstant opmærksomhed og her har projektet 

medvirket positivt. 

Der findes i dag forsøg/ produktion som i fremtiden kan bidrage positivt til firmaets 

udvikling.  

 

 

Gartneriet Broløkke: 

Hvad drejede projektet sig om? 

Overordnet drejede projektet sig om energibesparelser i gartnerier, med anvendelse af 

forskellige tekniske løsninger, som energilagring i jorden, nye gardiner, nye LED-

lamper, trådløse sensorer og ændret klimastyring. 

Konkret i vort gartneri koncentrerede vi os om nye gardintyper, ændret klimastyring 

og afklaring af at LED lamper er et reelt alternativ til Højtryksnatriumlamper. LED-

lamper blev afprøvet i gartneriet. 

Hvilke produkter/processer/organisationsændringer kom der ud af det? 

Der er i gartneriet installeret nye gardiner af diffus-typen.  

Vi har ændret på klimastyringen til planterne. 

Og vi ved nu at LED-lamper kan bruges til produktion af vore potteroser. 

Levede projektet op til forventningerne? 

Set i det store billede levede projektet ikke op til forventningerne, idet projektarbejdet 

efter et års tid blev for fjernt og for teoretisk. For eksempel blev der lavet forsøg med 

vores planter på KU, men vi synes ikke rigtigt vi fik nok ud af det. 

Var der overraskelser i forløbet? 

Der var en del udskiftning af gartnerier i projektet, og de nye der kom til satte ligesom 

dagsordenen for hvad der skulle ske i projektet.  

Udviklingen af trådløse sensorer trak uforholdsmæssigt langt ud, de skulle jo have 

været klar i begyndelsen af projektet, og dermed klar til at blive afprøvet i 

gartnerierne. 
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Har projektet haft væsentlige økonomiske konsekvenser? 

Gartneriet har høstet energibesparelser dels ved installeringen af de diffuse gardiner, 

og dels ved ændringer i klimastyringen. 

Fungerede samarbejdet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Skift af projektledere undervejs skabte et vakuum, i informationsstrømmen til 
gartnerierne. 
 

 

Thoruplund: Jacob Andersen 

Hvad drejede projektet sig om? 
Energibesparelsesmuligheder på vores klimastyring blev indledningsvist undersøgt, 

men det vurderedes at der ikke var basis for en mere dybdegående undersøgelse. 

Efterfølgende lavede vi forsøg med om ”Formering med LED-lys kan det lade sig gøre i 

Camp. Formering”. Forsøget viste at det kan lade sig gøre. Når dette nu er muligt, er 

ideen at man kan stikke Campanula  

I Vietnam og sende dem med skibscontainer hjem, således de er potteklar når de 

kommer til Danmark. Der er dog store investeringsomkostninger forbundet med 

indførelsen af dette. 

Hvilke produkter/processer/organisationsændringer kom der ud af det?  

Ingen ændringer på klimastyringen som følge af den indledende klimaundersøgelse.  

Der er dog senest installeret 5 affugtere af mærket Agam.  Her hen over sommeren 

hvor målingerne mellem de to huse er begyndt, har vi ligget på et sted mellem 20-

30% i Energibesparelse og allerede har reduceret tidligere svampeproblemer. Derfor er 

det noget vi har store forventninger til. Specielt hen over vinterhalvåret, hvor vi burde 

kunne spare endnu mere på energi med affugterne. 

Ingen ændringer pt på indførelse af LED-lys i formering, men det er bevist at det kan 

lade sig gøre. 

Levede projektet op til forventningerne? 

Ja, dog kunne LED-testen godt have været større. Så det bliver på sigt næste skridt. 

Var der overraskelser i forløbet? 
Ja det var en overraskelse at se at forskellen mellem rød-blå og hvid-rød LED’er var 

lille. Men godt at se at det kan lade sig gøre i rum uden naturligt lys. 

Har projektet haft væsentlige økonomiske konsekvenser?  
Nej ikke endnu, men viden om at LED opsætning virker for Campanula giver 

perspektiver, og dertil konkrete forventninger om energibesparelser og reducerede 

svamperproblemer, som resultat af installeringen af affugtere 

Fungerede samarbejdet? 
Ja 

 

 

Rosa Danica: 

Hvad drejede projektet sig om? 

Udfra fra Rosa Danicas synspunkt handlede projektet i starten mest om opsamlingen af 

energi i grundvandsanlægget på Gartneriet Hjortebjerg og vi så med på sidelinjen. 

Sidenhen har de enkelte delprojekter haft forskellige elementer testet, men der kom 

ikke nogen færdig løsning ud af det. 

Der er blevet udført Klimacheck, men rapporten er ikke blevet brugt og det har ikke 

rigtig ført til noget. 

Hvilke produkter/processer/organisationsændringer kom der ud af det? 
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Gartneriet har udskiftet væksthuslamper fra gamle SONT til nye energieffektive SONT 

med elektronisk tænding. Der er også udskiftet gardiner, fortrinsvis til energigardiner af 

typen ”blank/blank”, men også nogle steder installeret to lag gardiner (to systemer). 

Begge disse tiltag havde vi igangsat inden projektet blev startet og vi havde udført disse 

alligevel, så vi mener ikke det er og dermed var det udenfor projektet. Gartneriet er nu 

også begyndt at kigge på mekanisk affugtning. 

Levede projektet op til forventningerne? 

Nej, vi have forventet at få mere håndgribeligt og praktisk anvendelige resultater og da 

de endelig kom, kom de for sent.  

Var der overraskelser i forløbet? 

Resultaterne kom for sent, for eksempel er LED lamper til væksthusbrug (toplighting) 

ikke rentabel endnu.  

Har projektet haft væsentlige økonomiske konsekvenser? 

Der er sparet energi, men det er jo udenfor projektet, omkring 25% på arealet, hvor 

der er udskiftet vækstlamper, og en del af energibesparelsen på gardinudskiftningen 

reduceres pga højere luftfugtighed, som vi er nødt til at fugtstyre væk.. 

Fungerede samarbejdet? 

Udskiftning af projekt ledere var negativt for projektet og samarbejdet med Rosa 

Danica. Der kom lidt mere information ud sidst i projektet i form af møder. 

 

Gartneriet Hjortebjeg I/S 

Hvad drejede projektet sig om? 

At øge væksthusets egenforsyning af energi, ved at opsamle energi om sommeren og 

gemme denne energi til brug om vinteren, fordi der på årsbasis kommer mere energi 

ind i 1 m² væksthus end der bruges på at opvarme dette areal. 

Hvilke produkter/processer/organisationsændringer kom der ud af det? 

På gartneriet er der etableret et energiopsamlings anlæg i et væksthus og et 

energilager i undergrunden, som er integreret i de allerede eksisterende energianlæg. 

Varmeopsamlingen og energilagringen er et ligeværdigt element i gartneriets energi og 

varmeforsyning. Styringen af hvilken energikilde der skal anvendes, om der skal 

produceres og/eller lagres energi foregår via et benchmark system der time for time 

afgør flowet af energi. 

Levede projektet op til forventningerne? 

Selve projektet levede op til forventningerne, men de ydre forhold ændrede sig 

undervejs. Det er således ikke alene elprisen der afgør om anlægget skal køre, men 

elafgifter og distributionsafgifter udgør en større og stører del, hvilket giver færre drift 

timer, og dermed en længere tilbagebetalingstid.  

Var der overraskelser i forløbet? 

Overordnet er elprisen meget mere stabil nu, fordi andre aktører på elmarkedet har 

lavet andre tiltag der dybest set kan det samme som vi kan og det er lang  hurtigere 

end vi havde forventet, det er rigtig træls.  

Har projektet haft væsentlige økonomiske konsekvenser? 

Ja det var en lang og sej proces at få investeringens støttebeløb udbetalt fra den 

bevilgende myndighed. Det var en udfordring der sled på kreditforbindelserne. En 

løsningsmulighed er at investere i gaskompressorer/varmepumper til erstatning eller 

supplement til de eldrevne vi har i øjeblikket.  

Fungerede samarbejdet? 

Ja det var en fornøjelse, AgroTech har lagt et stort arbejde i projektet, især i starten af 

projektperioden. 
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Forskningsinstitutioner: 

KU-LIFE 

 

De væsentligste forskningsresultater 

Forskningsprojektet har omhandlet brugen af LED-lys (Light Emitting Diode), 

evaluering af NIR-gardiner (filtrerer nær-infrarød stråling, dvs. mindsker den infrarøde 

stråling der er opvarmende), samt effekten af hurtigt fluktuerende lys, for at vurdere 

om det er en fordel at drosle LED-lys op/ned eller tænde i korte perioder af lavt lys.  

 

Resultaterne fra de forskellige forsøg findes beskrevet med mere detalje i 6-måneders 

rapporterne der løbende er sendt ind.  

 

Resultaterne er blevet kommunikeret til gartnerierne ved en række informationsmøder 

under konsortiets sidste år. 

 

Formidlende artikel til gartnerierhvervet: 

 Rosenqvist, E., Dam-Hansen, C., Thorseth, A. og Kuehn, A. (2012) Nyt lys 
over gartnerierne. GartnerTidende 9, maj 2012 

 Dam-Hansen, C., Thorseth, A. og Rosenqvist, E. (2012) LED til væksthuse. 

GarnerTidende 9, maj 2012 
 

LED i produktion af Phalaenopsis i lukkede rum 

Tre forsøg med LED-lys til Phalaenopsis mini-orkidéer i klimakammer er lavet i 

samarbejde med Philips, som har leveret LED-modulerne, og DTU Fotonik, som har 

lavet en detaljeret karakterisering af lysmiljøet i klimakamrene. 

 

Phalaenopsis er en planteart der kræver < 20°C temperatur for at inducere 

blomstring, hvilket kan være problematisk at opnå i væksthus om sommeren. Der er 

derfor en mulighed at dele af produktionen med fordel kan foregå i lukkede haller med 

planter i flere lag, belyst af LED. LED-lyset blev givet som forskellige kombinationer af 

rødt og blåt lys, samt hvidt lys (modsvarende sollys) som kontrol. Der blev lavet 

forsøg i tre produktionsfaser: plantevækst ved høj temperatur, blomstringsinduktion 

ved lav temperatur og stængelvækst ved intermedier temperatur. Gartneriet SOGO 

Team var tæt involveret i forsøgene, og planter fra vækst- og 

blomstringsinduktionsforsøgene blev slutproduceret i gartneriet, for evaluering af den 

endelige plantekvalitet.  

 

Resultaterne viste at plantevæksten var bedst i rent rødt lys (uden negativ effekt på 

kvaliteten), men at denne farve gav dårlig kvalitet på blomsterstænglen når givet 

under stængelvæksten sidst i produktionen, men hængende stængel med en spredt og 

åben blomsterstand. Videre havde bladene en rød misfarvning, når planterne var 

dyrket ved lys der indeholder blå bølgelængder, hvilket normalt er et tegn på 

lysstress, på trods af at lysniveauet i klimakamrene var lavt (100 µmol/m2/s). Denne 

misfarvning kunne dog ikke ses i klimakamrene, da de blå/røde behandlinger ikke kan 

vise grønt reflekteret lys. Dette er en problematik som DTU Fotonik har arbejdet videre 

med.  

 

Der er ikke fundet forskel i fotosyntesen mellem de forskellig farver lys, målt som 

klorofyl fluorescens, men de behandlinger der har fået lys der indeholder blå 

bølgelængder, hvilket normalt er en stressrespons der beskytter mod for meget lys. 

Den forskel i fotosyntesen målt som elektrontransport som er blevet vist i en 6-

måneders rapport (lavest fotosyntese i rødt lys, som havde den højeste tilvækst) er 
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efterfølgende blevet identificeret som en fejl i lysmåleren i fluorometeret, der gør at 

rødt lys måles som højere end blåt lys, pga. en skævhed i lysmålerens spektral-

følsomhed overfor blåt og rødt lys. Den korrekte spektralfølsomhed afviger fra de 

specifikationer som fandtes tilgængelige på firmaets hjemside. 

 

Artikel under udarbejdelse: The effect of spectral composition of LED light for growth, 

flower induction and spike growth in Phalaenopsis. 

 

LED i væksthusproduktion af potteroser 

I væksthusforsøg med potteroser blev LED forskningslamper, der er udviklet og bygget 

af DTU Fotonik, brugt. Vi kunne vise at farvesammensætningen af LED-lyset ikke har 

den store betydning, da lamperne er brugt med naturligt dagslys som baggrund 

(forsøg to år i februar – marts), der kompletterer evt. mangler i LED-lampernes 

spektrum. Lysniveauet fra LED-lamperne var 100 µmol/m2/s, hvilket er cirka på niveau 

i væksthuserhvervet. Denne kunstlysniveau, tændt 20 timer per døgn, var ikke nok til 

at mætte planternes vækstkurve, hvilket illustrerer det store behov for kunstlys, for at 

opnå en brugbar produktion.  

 

Philips har også været involveret i disse forsøg, da de har stor erfaring med 

produktionsforsøg med LED-lamper fra andre steder i verden.  

 

Artikel under udarbejdelse: Daily light integral rather than the spectral composition of 

LED lamps determines the growth of pot roses in greenhouse production. 

 

NIR-gardiner 

Forsøg med NIR-gardiner blev lavet i tæt samarbejde med Ludvig Svensson AB (LS), 

som specialsyede gardiner af forskellige materialer for at evaluering af effekten af: 

 NIR-reflekterende materiale der forventedes at sænke bladtemperaturen 
 Materiale der laver lyset (og varmestrålingen) diffust 
 Ventilerede gardinmateriale (perforerede for luftgennemslip) 

Mikroklimaet i form af lys, globalstråling og lufttemperatur blev målt undere alle 

gardiner og en kontrol uden, sammen med målinger af bladtemperaturen i 

eksponerede blade på flere planter.  

 

Mod forventning gav NIR-gardinet højest bladtemperatur om eftermiddagen på varme 

solskinsdage. Blade reflekterer det meste af NIR-strålingen, så af den stråling som 

slipper igennem NIR-gardinet på vejen ind, bliver en større del af den reflekterede 

stråling tilbage under NIR-gardinet, sammenlignet med en konventionelt 

gardinmateriale, hvor den slipper ud. Dette bidrager til en gradvis opvarmning af 

planterne under et NIR-gardin på varme solskinsdage, sammenlignet med 

konventionelle gardiner.  

 

Det diffuse gardin giver lavere bladtemperatur fordi den forhindrer dannelsen af 

kraftige temperaturgradienter i plantemassen, hvor solbelyste blade kan få høj 

temperatur.  

 

Det ventilerede gardin giver også lavere temperatur end NIR-gardinet under ekstreme 

vejrforhold (hvor behovet for lav bladtemperatur er størst), da opvarmet luft slipper 

igennem gardinet ved konvektion. 

 

Artikel under udarbejdelse: NIR reflecting, diffusing or ventilated screen materials: 

their effect on leaf temperature. 
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Effekter af fluktuerende lys på fotosyntesen 

Plantens fotosyntese er afhængig af lyset, CO2-koncentrationen, temperaturen og 

luftfugtigheden. De to første faktorer bruges direkte i fotosynteseprocesserne. 

Luftfugtigheden er vigtig for regulering af spaltåbningerne, som sikrer balancen 

mellem CO2-optagelse og vandtab ved fordampning. For at fotosyntesen skal køre 

optimalt, skal spaltåbningerne være åbne nok for at tilfredsstille behovet for CO2 og 

fotosynteseapparatets enzymer skal være aktiveret, til den gældende lysniveau. Hvis 

lyset fluktuerer, som ved vandrende skyer på himmelen, kan fotosyntesen blive 

ineffektiv fordi spaltåbningerne ikke er åbne nok, eller enzymerne ikke er nok 

aktiveret, ved et hurtigt lysskift. 

 

Artikel under udarbejdelse: The effect of fluctuating light on stomatal conductance and 

enzyme activation state of the photosynthetic apparatus. 

 

Forankring i institutionen 

Ved KU-LIFE er flere personalekategorier været involveret; gartnere, 

forskningsassistent og laborant. De har været tæt involveret i den tekniske del af 

forsøgene, samt blevet oplært i en række målemetoder som sikrer at projektets 

resultater og målemetoder bliver ført videre for kommende års undervisning og 

forskning. 

 

Pt. er et nyt væksthus under opførelse på KU’s campus i Tåstrup. Der er taget højde 

for flere forskningsresultater ved designet af væksthuset, bl.a. LED-lamper og 

gardinvalg, og byggeprojektet ledes af Ole Skov fra AgroTech A/S. 

 

Anvendelse i forbindelse med uddannelse 

Resultaterne er allerede inkluderet i undervisningen på MSc-kurserne ’Climate, 

Weather and Plants’, ’Expermiental Plant Science’ og ’Climate Management in 

Horticultural Production’. De studerende på ’Climate Management in Horticultural 

Production’ har videre lavet en to måneders øvelse med dyrkning af Phalenopsis med 

LED i væksthus december 2012 – januar 2013, hvor effekten på bladfarven også viste 

sig i væksthusforsøget. 

 

Efter konsortiets afslutning, er LED-modulerne blevet brugt af en besøgende PhD-

studerende fra SDU, Theoharis Ouzounis, som arbejder på effekten af lysets 

spektralfordeling vha. LED-belysning, på indholdsstoffer og pigmentering i planter. 

 

LED-delen af projektet udvikles videre med dynamisk kunstlysstyring i projektet 

SmartGrid, finansieret af GUDP og EUDP, med mål at spare energi til kunstlys. 

Projektet har forskningsdeltagere fra SDU (software-programmering af kunstlysstyring 

hvor elprisen på spotmarkedet kombineres med fotosyntesemodeller, vejrprognoser og 

de faktiske lysforhold, for styring af lamperne), AU Årslev (dyrkning under dynamisk 

lys), DTU Fotonik (teknisk evaluering af LED-lamper på markedet) og KU (LED-lys og 

effekter af fluktuerende lys på fotosyntesen). Videre er Philips i Nederlænderne og 

DONG Energy, samt en række danske gartnerier projektpartnere. 

 

Samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder 

Indenfor de forskellige eksperimenter, har der været et tæt samarbejde mellem de 

involverede forskningsinstitutioner og virksomheder, som beskrevet under respektive 

delprojekt.  
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DTU Fotonik 

DTU Fotonik har igennem deltagelsen i projektet opnået en række spændende 

forskningsresultater og har benyttet resultaterne til at opbygge helt nye state-of-the-

art faciliteter til karakterisering af LED lyskilder og lamper til bl.a. væksthusbelysning. 

De væsentligste forskningsresultater 

DTU Fotonik har i projektet arbejdet med forskning og udvikling af nye LED baserede 

lyskilder til væksthus belysning i samarbejde med de øvrige partnere. Test og 

karakterisering af LED komponenter mht. spektral fordeling og effektivitet i forhold til 

fotosyntetisk aktiv stråling (foton flux) har ligget til grund for arbejdet og er beskrevet 

i Anders Thorseths Ph.d. afhandling. Herudfra er designet og udviklet nye forsknings 

LED lamper, der kan styre lysets spektrale fordeling og intensitet. Disse lamper er 

leveret til en række planteforsøg udført af KU, der har undersøgt den spektrale 

sammensætning af hhv. rødt og blåt lys på vækst og fotosyntese af forskellige planter. 

On-site karakterisering af lysfordeling og spektral sammensætning er udført forud for 

disse forsøg og indgår som en videnskabelig dokumentation af disse. Disse resultater 

vil indgå i videnskabelige artikler omkring planteforsøgene. 

Udover disse forsøg har DTU Fotonik arbejdet med simple optiske sensorer og 

minispektrometre til spektral analyse af det i væksthuse indfaldende dagslys. Data fra 

dette er givet til KU under forskningssamarbejdet og der vil blive arbejdet videre med 

disse undersøgelser, da de giver mere information om belysningen end normale 

sensorer. 

Et problem som blev klart under de første planteforsøg var at det ikke var muligt for 

gartnere af visuelt inspicere planternes sundhedstilstand under det røde og blå LED 

lys. DTU Fotonik har derfor arbejdet med visuelle farvegengivelse til undersøgelse af 

LED lysets optimale farvesammensætning for høj farvegengivelse kombineret med høj 

foton flux effektivitet. Der er gennemført en beregningsmæssig optimering af disse 

forhold, men der ønskes gennemført en række visuelle testforsøg forud for en 

publicering af disse resultater. Der vil blive arbejdet videre med dette i relaterede 

projekter. 

Forankring af opbygget viden  

Den opbyggede viden er forankret igennem ansættelse af den Ph.d. studerende, 

Anders Thorseth, der har arbejdet på projektet, som Post. Doc. i DTU Fotoniks 

forskningsgruppe ”Diode lasere og LED systemer”. Ligeledes er aspekter af arbejdet i 

projektet, nu en del af master kurset ”Light Emitting Diodes and photovoltaics for 

energy applications (34540)”. Herudover har forskningsgruppen under projektperioden 

opbygget nye state-of-the-art test faciliteter som bl.a. skal kunne benyttes til at teste 

og karakterisere lyskilder og lamper til væksthusbelysning. De nye faciliteter er 

opbygget til at kunne give svar på mange af de spørgsmål, der kom frem under dette 

projekt. Et nyt nærfelts goniofotometer og en 2 m integrerende kugle er således klar 

til målinger i sommeren 2013. Dette benyttes fremadrettet i forhold til væksthus 

belysning i projektet: ”Smart Grid Ready – Energiomkostningseffektiv kunstlysstyring 

til væksthusgartnerier” støttet af GUDP/EUDP og som en uvildig service ydelse til bl.a. 

væksthusindustrien. 

Formidling 

Den opbyggede viden er blevet formidlet igennem en række foredrag og populære og 

videnskabelige artikler,  
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 Anders Thorseth, ”Characterization, Modeling and Optimization of Light-Emitting 

Diode Systems”, Ph.D. thesis, DTU, March 2011.  

 Eva Rosenqvist, Carsten Dam-Hansen, Anders Thorseth, og Anker Kuehn, ”Nyt 

lys over gartnerierne”, gartner tidende; nr. 9, maj 2012 

 Carsten Dam-Hansen, Anders Thorseth og Eva Rosenqvist, ”LED til væksthuse”, 

gartner tidende; nr. 9, maj 2012 

Hertil kommer to artikler omkring planteforsøg, se KU-LIFE’s del. 

Samarbejde 

Samarbejdet med gartnerierne og forskningsinstitutionerne har fungeret rigtigt godt i 

projektet. Specielt er opbygget et godt samarbejde med KU-LIFE, hvor viden om lys 

og planter kombineres på en god måde. Det samarbejde forventes videreført i en 

række nye projekter.  

Syddansk Universitet  

De resultater, der er opnået 

Projektet har for Syddansk Universitets vedkommende bidraget til forskning inden for 

software teknologi til udvikling af klimastyringssystemer. Forskningen har haft fokus 

på hvordan klimastyringsstrategier fremkommet i uafhængige forskningsprojekter, kan 

kombineres i et samlet klimastyringssystem uden først at skulle afprøve og tilpasse 

dem indbyrdes gennem kontrollerede væksthusforsøg. For at klimastyringsstrategier, 

der er udviklet uafhængigt af hinanden, kan kombineres uden indbyrdes tilpasningen, 

er det nødvendigt at den underliggende styringsplatform kan identificere og løse 

eventuelle konflikter omkring indstillingen af klimaet i væksthuset. Projektet har 

resulteret i en software platform, der muliggør kombination af uafhængigt udviklede 

klimastyringsstrategier i det samme klimastyringssystem, ved at implementere hver af 

klimastyringsstrategierne som individuelle softwarekomponenter, der via en 

koordineringsmekanisme i den udviklede software platform finder frem til en indstilling 

af væksthusklimaet der opfylder krævene for de enkelte klimastyringsstrategier.  I de 

tilfælde hvor det ikke er muligt at opnå konsensus omkring indstillingen af 

væksthusklimaet, identificere software platformen hvilke klimastyringsstrategier der 

har konflikter og overlader det til gartnerende at prioritere mellem disse. Gartneren 

har således mulighed for at løse de identificerede konflikter ved enten at ændre på 

målene for klimastyringen, eller ved at prioritere nogle mål højere end andre. 

Søgningen efter en løsning foregår således at koordineringsmekanisme forsøger at 

finde en løsning der tilfredsstiller alle klimastyringsstrategier bedst muligt, uden at 

stille enkelte klimastyringsstrategier ringere en ellers. Koordineringsmekanismen 

forsøger således at finde en Pareto-optimal løsningen for indstillingen af 

væksthusklimaet.  

 

Hvilke væsentlige forskningsresultater har kontrakten givet? 

Den i projektet udviklede software platform til koordinering af uafhængigt udviklede 

styringskomponenter har enten direkte gennem projektet, eller indirekte igennem 

andre forskningsprojekter hvor den helt eller delvist er blevet anvendt, resulteret i 

følgende forskningspublikationer inden for software området: 

 

1. Mikkelsen, L. L., Jørgensen, B. N. & Demazeau, Y.: Multi-Layered Satisficing 
Decision Making in Oil and Gas Production Platforms. In: Advances on Practical 
Applications of Agents and Multi-Agent Systems, proceedings of the 11th 
International Conference, PAAMS 2013, Salamanca, Spain, May 22-24, 2013. 
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Lecture Notes in Computer Science Vol. 7879. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 

2013 pp. 170-181. 12 p. 
2. Mikkelsen, L. L. & Jørgensen, B. N.: Applying Multi-agent Systems to Multi-

objective Simulation and Control for Offshore Oil and Gas Production. In: 
Proceedings of Research in Applied Computation Symposium (RACS 2012), 
October 23-26, 2012, San Antonio, TX, USA. pp. 376-382. 7 s. 

3. Mikkelsen, L. L. & Jørgensen, B. N.: Application of Multi-Agent Systems in 
Offshore Oil and Gas Production. In: Proceedings of IADIS Multi Conference on 
Computer Science and Information Systems 2012 (MCCSIS’2012). pp. 158-163. 6 
s. 

4. Jensen, M. L. R., Sørensen, J. C., Jørgensen, B. N. & Körner, O.: Advanced Model-
based Greenhouse Climate Control Using Multi-Objective Optimization. In: 

Proceedings of the International Symposium on Models for Plant Growth, 
Environmental Control and Farm Management in Protected Cultivation 
(HORTIMODEL). 2012. pp. 29-36. 8 s. 

5. Mikkelsen, L. L. & Jørgensen, B. N.: Towards Intelligent Optimization of Offshore 
Oil and Gas Production Using Multi-agent Software Systems. In: Proceedings of 
SPE 2012 Western Regional Meeting. 2012. pp. 1 - 19. 19 s.  

6. Mikkelsen, L. L. & Jørgensen, B. N.: Towards Next Generation of Smart Fields 

Using Intelligent Online Multi-Objective Control. In: Proceedings of International 
Production and Operations Conference and Exhibition. 2012. pp. 1 - 19. 19 s. 

7. Sørensen, J. C., Jørgensen, B. N. & Demazeau, Y.: Using Agent Satisfiability to 
Identify and Explain Interactions among Independent Greenhouse Climate Control 
Requirements. In: Advances on Practical Applications of Agents and Multi-Agent 
Systems - Proceedings of the 10th International Conference on Practical 
Applications of Agents and Multi-Agent Systems (PAAMS). Advances in Intelligent 

and Soft Computing, Vol. 155. Springer. 2012. pp. 35-45. 11 s. 
8. Sørensen, J. C., Jørgensen, B. N.: Satisficing-based Approach to Resolve Feature 

Interactions in Control Systems. In: Innovations and Advances in Computer, 
Information, Systems Sciences, and Engineering. Lecture Notes in Electrical 
Engineering, Vol. 152. Springer. 2011. pp. 1039-1051. 13s. 

9. Jensen, M. L. R., Jørgensen, B. N.: Separation of Concerns in Extensible Control 

Systems In: Innovations and Advances in Computer, Information, Systems 
Sciences, and Engineering. Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 152. 
Springer. 2011. pp. 451-465. 15s. 

10. Runner up for best paper award: Sørensen, J. C., Jørgensen, B. N., Klein M., 
Demazeau Y.: An Agent-based Extensible Climate Control System for Sustainable 
Greenhouse Production. In: Agents in Principle, Agents in Practice - Proceedings 
of the 14th International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent 

Systems (PRIMA). LNCS 7047. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2011. pp. 218-
233. 16 s. 

11. Mærsk-Møller, H. M., Jørgensen, B. N.: An Evaluation of the Netbeans Module 
System as a Product line Implementation Technology. In: Proceedings of the 2nd 
International Conference on Measurement and Control Engineering (ICMCE). 
American Society of Mechanical Engineers (ASME). 2011. pp. 341-348. 8 s. 

12. Olszak, A., Jensen, M. L. R., Jørgensen, B. N.: Meta-Level Runtime Feature 

Awareness for Java. In: Proceedings of the 18th Working Conference on Reverse 
Engineering (WCRE). IEEE. 2011. pp. 271-274. 4 s. 

13. Mikkelsen, L. L., Demazeau, Y., Jørgensen B. N.: Multi-agents in the North Sea - 
The case of oil and gas production. In: Proceedings of the International 
Conference on Intelligent Systems and Agents, IADIS, Roma, Italy, July 2011. pp. 
77-81. 5 s. 

14. Jensen, M. L. R., Jørgensen, B. N.: Decouplink: Dynamic Links for Java. In: 
Proceedings of the 5th European Conference on Software Architecture (ECSA). 
LNCS 6903, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. pp. 422-437. 16 s. 

15. Mærsk-Møller, H., M., Jørgensen, B. N.: A Software Product Line for Energy-
Efficient Control of Supplementary Lighting in Greenhouses. In: Proceedings of the 
2nd International Conference on Innovative Development in ICT. Shishkov, B. 
(red.). SciTePress - Science and Technology Publications, 2011. pp. 37-46. 10 s.  

16. Jensen, M. L. R., Jørgensen, B. N.: Composing Objects in Open Contexts using 
Dynamic Links. In: Proceedings of Software Engineering and Applications (SEA). 
ACTA Press, 2010. pp. 451-459. 9 s.  
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17. Jensen, M. L. R., Jørgensen, B. N.: Independently Extensible Contexts. In: 

Proceedings of 4th European Conference (ECSA), August 23-26, Copenhagen, 
Denmark. LNCS 6285. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2010. pp. 327-334. 8 s.  

18. Sørensen, J. C., Jørgensen, B. N.: Counter-proposal: A Multi-Agent Negotiation 
Protocol for Resolving Resource Contention in Open Control Systems. In: 
Proceedings of the Ninth International Conference on Autonomous Agents and 

Multiagent Systems (AAMAS) Workshop AC - Agent Communication. IFAAMAS. 
2010. pp. 37-52. 16 s. 

 

Hvordan er den opbyggede viden blevet forankret i institutionen? 

Den i projektet opbygget viden vil blive forankret gennem ansættelse af PhD Jan 

Corfixen Sørensen i et forskerkarriere forløb ved Mærsk Mc-Kinney Møller instituttet 

ved Syddansk Universitet.  

 

 

Hvordan bliver den opbyggede viden anvendt i forbindelse med uddannelse af 

kandidater for forskere? 

Den i projektet fremkommet software teknologi til koordinering af feature interaktion, 

der opstår ved kombination af uafhængigt udviklede styringskomponenter, er blandt 

andet blevet anvendt i andre forskningsprojekter, herunder et PhD projekt i 

samarbejde med DONG Energy Oli and Gas, hvor platformen blev videreudviklet til at 

kunne håndtere koordination af styringskomponenter placeret på de forskellige lag i 

kontrollen for en olie og gas produktionsplatform. 

 

Samlet har projektet og dets resultater bidraget til følgende PhD 

forskeruddannelsesforløb. 
 

2010 – 2013  Lars Lindegaard Mikkelsen, “Advanced Separation of Control 

Dimensions in Oil Production.” Financed by DONG Energy Oil and 

Gas, DK. 

2008 – 2012  Martin Lykke Rytter Jensen, “Software architecture for intelligent 

control systems.”  

2008 – 2012  Hans Martin Mærsk-Møller, “Software product-line engineering for 

energy and eco-efficient greenhouse production.”  

2008 – 2012  Jan Corfixen Sørensen, “Identification and Resolution of Feature 

Interactions in Greenhouse Climate Control.”  

     

 

Hvordan fungerede samarbejdet med den teknologiske service, 

forskningsinstitutionerne og evt. andre virksomheder? 
Det er Syddansk universitets opfattelse at samarbejdet med de andre forsknings- og 

teknologisk service institutioner i projektet har været velfungerede og resulteret i nye 

samarbejdsmuligheder.    

 

 

Teknologisk service: 

DELTA: 

DELTA’s resultater og efterfølgende udbud af GTS services. 

DELTA’s rolle og aktiviteter Innovationskonsortiet Væksthus 2017 blev en anden end 

oprindeligt planlagt ved indsendelsen af ansøgningen i 2008. Dette må ikke opleves 

som en kritik rettet mod projektledelsen eller andre partnere, men har alene været et 

resultat af at den industrielle partner Danfoss IXA blev optaget i konsortiet sent i 2008 
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på et løfte om indenfor max 1 år at kunne levere et trådløst sensorsystem, som kunne 

opfylde projektets behov og ambitioner. I denne situation ønskede DELTA ikke at 

konkurrere med en kommerciel SMV og valgte at forholde sig lidt mere afventende og i 

en mere rådgivende position overfor IXA og andre partnere. 

Desværre viste IXA sig knap så åben omkring egne udfordringer og problemer med 

deres sensorer og navnlig den trådløse kommunikation, som man kunne have 

forventet. Projektplanen blev derfor modificeret derhen, at DELTA skulle gennemføre 

praktisk afprøvning af IXA sensorerne i et repræsentativt miljø, så snart sensorerne 

forelå i en demo-variant. IXA nåede dog som beskrevet andet steds aldrig så langt. 

Konsekvensen heraf blev derfor, at DELTA ikke kom til at arbejde med udviklingen af 

nye optiske sensorer, som oprindeligt planlagt og derfor heller ikke fik udbygget denne 

GTS service til en ny forretning. 

Gennem projektets sidste år kom DELTA til - under meget stort tidspres - at udvikle 

trådløse sensorer for hhv. bladtemperatur, relativt fugtighed, CO2-koncentration, 

lysindfald mv. samt dataopsamlings computere, som kunne fortolke og levere 

klimadata fra forskellige positioner i væksthusene til en central klimastyringsenhed til 

hele væksthuset. Udviklingsprojektet var en succes, men ikke udtryk for et egentligt 

teknologisk gennembrud eller implementeringen af nye innovative sensorteknologier. 

Det har været vigtigt for DELTA at gennemføre denne realisering af et sensorsystem til 

en konkret anvendelse, og det kan blive en vigtig platform for fremtidige 

serviceydelser til andre SMV’ere, som har visioner om at adoptere sensornetværk som 

udgangspunkt for nye produkter eller serviceydelser. 

DELTA råder i forvejen over en betydelig kompetence indenfor sensornetværk, trådløs 

datakommunikation og har en løbende forretning til en langrække danske 

virksomheder af såvel rådgivning, udvikling, test og problemløsning indenfor disse og 

hermed beslægtede teknologier. De indvundne erfaringer/kompetencer danner således 

ikke grundlag for en ”vækstfortolkning” eller en særskilt kundegruppe identifikation. 

Dermed være ikke sagt at DELTA’s deltagelse i Væksthus 2017 ikke har haft nogen 

effekt – bestemt ikke. Navnlig i arbejdet med SMV-gruppen er tilstedeværelsen af at 

konkrete ”produkter”, som umiddelbart vil kunne demonstreres uden IPR forbud eller 

uden at andre kunders anvendelse af teknologien kompromitteres ofte helt afgørende 

for at SMV-gruppen tør binde an med en innovativ udvikling af egne produkter eller 

serviceydelser. I den forbindelse er temperatur, CO2, fugt og lys meget velvalgte 

parametre med rigtig stort potentiale. 

Markedsføringen vil fortsættes sammen med DELTA’s øvrige sensornetværksservices 

og ”Energy Harvesting” ydelser, fra vores hjemmeside, via Innovationsagenter og 

sælgere samt naturligvis artikler og andet markedsføringsmateriale. 

Endelig skal det nævnes at samarbejdet med Senmatic og AgroTech naturligvis 

videreføres. 

 

AgroTech A/S: 

Projektet har været med til at udvikle flere ydelser helt eller delvist hos AgroTech. I 

det følgende er ydelserne kort beskrevet: 

KlimaCheck: (i ansøgning Intelliadvise) På baggrund af gartnerens registrerede 

klimadata fittes AgroTech’s klimasimuleringsmodel, således at modellen passer til de 

registrerede data. Derpå simuleres forskellige kendte energibesparende 

klimastyringsprincipper, hvorved nye beregnede energiforbrug til hver simulering 

fremkommer. Det kan være lavere minimumtemperatur, ændret fugtstyringsgrænse 

eller højere krav til dagslys i skumring morgen og aften. Da modellen udregner 
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energiforbruget, for hvert scenarie, og er fittet til det enkelte væksthus, kan man se 

hvor meget der kan spares ved at gå over til en anden klimastrategi. Se mere på 

http://agrotech.dk/ydelser/klimacheck. KlimaCheck er i dag også videreudviklet i en 

softwareversion kaldet Det Virtuelle Væksthus. Dette bruges af teknologileverandører, 

der skal dokumenterer effekterne af deres teknologier. Det forventes at indtjeningen 

primært vil ske via Det Virtuelle Væksthus.  

PlanteCheck: (i ansøgning ydelse 2,5) I AgroTech’s fem ens klimabokse, kan vi måle 

fotosyntese på helplanteniveau. Og i disse bokse kan vi styre temperatur, lys, CO2-

koncentration, foruden at vi kan give forskellig gødning eller vandingshyppighed. Vi 

kan med andre ord måle planternes vækst under forskellige forhold og afprøve nye 

styringsrutiner, f.eks. om en given plante, kan tåle ekstreme klimastyringsstrategier. 

Se: http://agrotech.dk/ydelser/plantecheck.  

InfoGrow: (i ansøgning Intelligrow 

ydelse 3) Som delvist resultat af 

konsortiet har AgroTech udviklet et 

beslutningsstøttesystem til 

produktions- og ressource-

optimering i Væksthuserhvervet. 

Grundideerne blev udarbejdet i 

konsortiet og efterfølgende 

videreført og styrket i et projekt 

under Højteknologifonden og 

Regionalfonden. InfoGrow er 

integreret i Senmatics Superlink5 

Klimastyringsprogram og er medio 2013 frigivet i en kommerciel version, der nu 

sælges til gartnerier verden over i et tæt samarbejde med Senmatic. Se: 

http://www.infogrow.dk/. 

Strategisk energirådgivning: (i ansøgning ydelse 1,9) AgroTech kan rådgive om 

energibesparende foranstaltninger og lave energitekniske beregninger af gartnerier, og 

for eksempel beregne P værdi (P-værdi siger noget om energiforbruget pr m² og °C). 

På baggrund af P-værdi kan de enkelte huse rangordnes og kunden kan derfor starte 

med renovering i det væksthus hvor energibesparelsen er størst. Derudover kan 

AgroTech rådgive om valg af energilagring, gardiner, dækmaterialer, vækstlamper og 

varmepumper/affugtere. Se http://agrotech.dk/arbejdsomraader/raadgivning-og-

udvikling/gartneri. 

Kundegruppen til de beskrevne ydelser er teknologileverandører og 

gartnerier i Danmark og i udlandet. Omkring halvdelen af det danske 

væksthusareal, som ejes af 25-30% af gartnerne (ca. 80-100 gartnerier) er 

potentielle kunder til alle de beskrevne ydelser. En del af det beskrevne 

marked er dækket med hensyn til KlimaCheck, idet disse allerede er udført 

på 20 gartnerier.  

InfoGrow er installeret på flere danske gartnerier og også solgt til et Græsk 

gartneri, og flere udenlandske kunder forventes til denne software. InfoGrow 

er blevet præsenteret på flere videnskabelig konference og der er stor 

anderkendelse hos udenlandske forskere for endelig at gøre 25 års arbejde 

med plante- og væksthusmodeller anvendelig. Det er så vidt vi ved det 

eneste system i verden med disse egenskaber. I dag arbejder AgroTech 

videre med at vurdere muligheden for at benytte beslutningssystemet til 

http://agrotech.dk/ydelser/klimacheck
http://agrotech.dk/ydelser/plantecheck
http://www.infogrow.dk/
http://agrotech.dk/arbejdsomraader/raadgivning-og-udvikling/gartneri
http://agrotech.dk/arbejdsomraader/raadgivning-og-udvikling/gartneri
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husdyrproduktion. Beregningsværktøjet er også benyttet til dokumentation af 

erhvervets energibesparelser, rekvireret af NaturErhverv Styrelsen. Vi forventer fortsat 

at lave uvildig dokumentation til diverse styrelser.  

Det er i forhold til Det Virtuelle Væksthus og InfoGrow at vi ser den største 

omsætningsmulighed. Det har taget lang tid at få systemet etableret og kendt på 

markedet. Derfor er indtjeningen skubbet meget i forhold til forventningen ved opstart 

af projektet. 

 

 

Forventet omsætning: 

1000 kr 2013 2014 2015 2016 

Klimacheck 

(Det virtuelle 

væksthus) 

1.000 2.500 2.000 2.500 

Plantecheck 100 300 500 500 

InfoGrow 200 500 800 1.000 

Strategisk 

energiplan 

400 600 600 800 

Total 1.700 3.900 3.900 4.800 

 

AgroTech benytter flere kanaler for at markedsfører ydelserne, her kan bl.a. nævnes: 

- AgroTechs hjemmeside har beskrivelse af alle vores ydelser med bl.a. mulighed 

for at downloade brochure med beskrivelse af ydelserne. 

- Direkte markedsføring til brugerne gennem Gartner Tidende. Gartner Tidende er 

gartnernes fagblad, som når 90- 95% af vore potentielle kunder i Skandinavien. 

- AgroTech deltager på den årlige internationale havebrugsudstillingen i Holland. 

- InfoGrow markedsføres og sælges af Senmatic. Senmatic formidler yderligere 

kontakt til kunder vedrørende vores øvrige ydelser. 

- Der afholdes faste faglige seminarer på Kold College, hvor branchen inviteres til 

faglig opdatering, bl.a. med præsentation af vores ydelser. 

 

 

DE FORVENTNINGER DER ER TIL EVENTUELLE 

KOMMERCIELLE RESULTATER TIL PROJEKTET 

 

Projektet har vist at det teknisk er muligt at ændre væksthusgartnerier fra 

energiforbrugere til at være energineutrale eller sågar energileverandører.  

Med renovering af eksisterende væksthuse, med fast isolering på nordgavle og 

nordtrempler, tætning af døre og vinduer, udskiftning af gamle gardiner og udskiftning 

af vækstlamper til nye mere effektive og ændret klimastyring, er det lykkedes at spare 

25-30% siden 2007, svarende til omkring 30 mio. kr årligt i de gartnerier der er med i 

konsortiet. 



 
 
 

Slutrapport Væksthuskoncept 2017 . 2013 | 40 

Det er i forhold til Det Virtuelle Væksthus og InfoGrow at vi ser den største 

vækstpotentiale og omsætningsmulighed for AgroTech A/S.   

Der er forventning om at trådløse sensorer på sigt kan bidrage med klimadata tættere 

på planterne og dermed skabe basis for en tættere klimastyring, og på den måde 

skabe yderligere energibesparelser, og forbedret vækst. 

Der ligger yderligere energibesparelse i optimeret klimastyring, affugtning sammen 

med forbedret gardinteknologi – og udskiftning til moderne vækstlys (LED og 

elektroniske armaturer). Og alle disse besparelsesforanstaltninger kan overføres til de 

øvrige gartnerier. 

De forskellige energibesparelsesforanstaltninger kræver i større eller mindre grad 

investeringer i gardiner, lamper, dækmaterialer eller affugtere, samt montering af 

dette, - alt sammen noget der leveres af de medvirkende teknikfirmaer. 

Konsortiet har været med til at samle flere af teknologileverandørerne så der i dag 

udbydes produkter og ydelser i fællesskab således havde Viemose-Driboga, Senmatic 

og AgroTech en fælles stand på sidste års internationale havebrugsudstilling i Holland.  

Konsortiet har skubbet på udviklingen hos flere af konsortiets parter. Således har fx 

både Senmatic og AgroTech øget antallet udviklingsmedarbejdere indenfor området 

kraftigt.  

 

 




