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– Reduksjonen i energiforbruket var 
i overkant av det vi hadde forventet, 
sier driftsleder Jan Petter Løseth 
i Melhus kommune til Tekniske 
Nyheter.  – Det blir spennende å se 
hva dette vil utgjøre på årsbasis. Det 
ser veldig lovende ut.

– Vi har holdt av noen steder der vi 
har lys hele tiden, blant annet er det 
noen få lyspunkter i inngangspartiet 
hvor vi har lys hele døgnet. Bortsett 
fra det slås lyset helt av når det ikke er 
folk tilstede, sier Løseth.

Hvor lange intervaller det er til ly-
set slår seg av, varierer fra rom til rom 
uti fra hva som er mest hensiktsmes-
sig, sier Løseth. – Inne i selve hallen 
har vi en halv time. Da slås alle lys av, 
bortsett fra nødlys.

Med det samme døren åpnes, og 
det blir bevegelse i rommene, slås 
lysene på.

Investeringen innspart på under  
et år
Det ble investert cirka 100 000 kroner 

i lysstyring i Horghallen.  – Det vil ta 
i underkant av et år før dette er nedbe-
talt, så det er vel anvendte penger, sier 
Løseth.

Inne i hallen er det 35 lamper på 
400 watt. – Vi var litt skeptiske i 
forhold til gasspærene fordi de trenger 
en viss tid før de gir full effekt. Fra 
en person kommer inn i rommet til 
du får full belysning, tar det tre til fire 
minutter. Dette på grunn av at pærene 
må varmes opp, sier Løseth.

”Hvor lange intervaller det er 
til lyset slår seg av, varierer 
fra rom til rom uti fra hva som 
er mest hensiktsmessig. Inne i 
selve hallen har vi en halv time. 
Da slås alle lys av, bortsett fra 
nødlys.”

– I enkelte tilfeller kan det ta litt 
lengre tid. Hvis det kommer en person 
inn i hallen 30 sekunder etter at lyset 
har slukket, så er det en litt uheldig 

situasjon siden gasspærene må kjøles 
ned før de tenner for fullt igjen. Da 
kan det ta fem til ti minutter før det er 
full belysning, sier han. – Dette er det 
sjelden vi opplever, og sånne småting 
lever vi med når vi ser hvor mye vi 
sparer. Brukerne av hallen har heller 
ikke klagd på dette.

Det er CTM Lyng AS og NTE 
Elektro AS som har installerte auto-
matisk lysstyring i Horghallen, med 
MICROSAFE® bevegelsesfølere i 
små og mindre arealer og MICRO-
SAFE® korridorreléer i større rom og 
selve hallen. 

– Slike resultater som dem de har 
oppnådd i Horghallen er ikke uvan-
lige. Produktene er svært fleksible og 
enkle å optimalisere for det enkelte 
areals bruk, sier markedsdirektør Terje 
Lillemo i CTM Lyng til Tekniske 
Nyheter. – Nøkkelen til den gode 
totaløk-onomien er prefabrikasjonen 

Installerte lysstyring:

Reduserte energibruken med  
30 000 kWh på 3 måneder
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Melhus kommune har installert lysstyring i Horghallen i Lundamo. Kommunen har sammenlig-
net forbruket med oktober-desember i 2009 og 2010, og det viser en reduksjon på 58 prosent.

I Horghallen i Melhus kommune er det 
installert lysstyring, noe som har gitt 
gode energisparingsresultater.
Foto: CTM Lyng

Forsetter neste side
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som gjør selve installasjonstiden rask 
og effektiv, med et minimum av ne-
detid på arealene hvor tiltakene skal 
gjøres. Konseptet med korridorreléer 
som takler alle lampetyper (laster), 
med versjoner for alle arealtyper, er 
skreddersydd for slike formål, og vi 
er ikke overrasket over de gode ener-
gisparingsresultatene. 

Finnes det ikke penger til enøktil-
tak, start med lysstyring!

– Når nedbetalingstiden er så kort 
som tilfellet er i Horghallen (cirka 
7 måneder), er det ikke nødvendig 
å ha egne investeringsmidler for å 
gjøre dette. Pengene kan hentes over 
driftsbudsjettet, sier Lillemo.– Hvis 
en byggeier ikke har avsatt midler til 
enøk, kan han starte med å automa-
tisere lysstyringen i byggene sine og 
bruke det han sparer på å finansiere 
fremtidige tiltak.

Enkel installasjon

– Vi har gjort installasjonsjobben 
så kort og enkel som mulig. La oss 
si at en bruker har en korridor på 
28 meter, og det er 12,8 meter fra 
der vi ønsker å plassere sensoren 
til strømtilførselen til lampene. Da 
leverer vi Korridorreleet™ med 
svakstrømskabel på 12,8 meter, ferdig 
konnektert. Dermed slipper montøren 
å koble, han bare setter dette opp, sier 
Lillemo.

Han sier det bare trengs å kutte 
strømtilførselen til armaturene i noen 
få minutter, og det er ikke nødvendig 
å gjøre noen inngrep i eksisterende 

installasjon. – Det er det som gjør at 
dette blir rimelig og svært effektivt, 
sier han.

– Vi har patent på et gnistfritt 
relé hvor du kan koble til hva som 
helst av lampetyper (laster). Dette 
kombinerer vi med høykvalitets IR-
detektorer som har god rekkevidde. 
Både reléet og detektorene er svært 
pålitelige og driftsikre og vi gir fem 
års garanti. Ingen andre har lagd noe 
tilsvarende når det gjelder automatisk 
lysstyring, så vi ligger helt klart i 
front. sier Lillemo.– Vi tror automa-
tisk lysstyring er veldig fremtidsrettet 
og satser tungt på dette. Derfor har 
vi et bredt sortiment innenfor dette 
området. Dette fungerer i alle typer 
bygg, fra toalettet på bensinstasjonen 
til skolekorridorene, hvor det ikke er 
nødvendig at lyset står på i timene, 
sier Lillemo. 

”Hvis en byggeier ikke har 
avsatt midler til enøk, kan 
han starte med å automatisere 
lysstyringen i byggene sine og 
bruke det han sparer på å finan-
siere fremtidige tiltak.”

Det er NTE Elektro Trondheim 
som har installert lysstyringen i 
Horghallen. – Installasjon av beve-
gelsessensorer er veldig effektivt, 
sier Alf Jarle Nilsen i NTE Elektro 
Trondheim til Tekniske Nyheter.  
 – Det er bare å velge den sensoren 
som passer til det aktuelle rommet.  
Er det en stor idrettshall må vi ta 
hensyn til høyde, bredde og lengde, 
sier han.

 – Det er også mulig å ha beve-
gelsesstyring i hvert enkelt kontor, 
eller å dele opp i soner. Det er utrolig 
mange kontorer hvor lyset står på 
hele døgnet. Det er mange penger å 
spare på dette området, sier han. 

Et kvarter per kontor
– Vi har hatt en jobb i kontorlokalene 
i Hentbygget på Heimdal. Der brukte 

vi et lite kvarter per kontor for å 
sette opp bevegelsessensorene. Det 
var prefabrikkerte bevegelsessen-
sorer av den typen som kan legges 
i himlingen. Ofte er armaturene i kon-
torlokaler plugget i en stikkontakt. 
Vi tar bare ut støpselet og plugger i 
sensoren. Så enkelt kan det være når 
det er løshimling og strømmen blir 
levert gjennom stikkontakter. Dette 
er en standard som ofte er brukt, 
sier Alf Jarle Nilsen i NTE Elektro 
Trondheim.– Vi kan også bytte ut lys-
bryteren med en veggmontert sensor, 
enkelt, raskt og billig!

– Vi har patent på et gnistfritt relé 
hvor du kan koble til hva som helst 
av lampetyper (laster), sier markeds-
direktør Terje Lillemo i CTM Lyng. 
Foto: CTM Lyng

– Installasjon av bevegelsessensorer 
er veldig effektivt, sier Alf Jarle Nil-
sen i NTE Elektro Trondheim.  
Foto: NTE Elektro

 MICROSAFE® korridorreléer er in-
stallert i større rom og selve hallen. 


