
Projektets titel
Smart Grid Ready – energiomkostningseffektiv kunstlysstyring 
til væksthusgartnerier

Projektets formål
At udvikle et energiomkostningseffektivt kunstbelysningssystem, der optimerer brugen af 
kunstlys, så kunstlys anvendes på de tidspunkter af døgnet, hvor effekten er størst i forhold 
til elprisen. Formålet er at nedbringe udgiften til energi i væksthusproduktionen i Danmark 
og dermed sikre de danske gartneres konkurrencedygtighed.

Projektets tidslinje med faser og milepæle

Projektets vigtigste læring

Hvilken del/dele af værdikæden hører projektet under? 
  Produktionsled                    Forarbejdningsled                    Afsætningsled

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra grøn bæredygtighed?

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra økonomisk bæredygtighed?

Hvad er de bedste råd, I kan give til andre, der gerne vil lave et lignende projekt og  
engagere sig i grøn omstilling?

Milepæl 2
Test af software 

Milepæl 1
Opdatering af software

Milepæl 3
Test af revideret software 

Milepæl 4
Test af LED-styring

Milepæl 5
Implementering

Projektets støtte fra GUDP
kr. 10.084.745

Projektets samlede budget
kr. 16.440.716

Projektets væsentligste resultater: Projektet 
viste, at det med energiomkostningseffektiv  
styring af kunstlys i væksthuse er muligt at spare 
op til 15-20% i el uden at gå på kompromis med 
produktkvaliteten. 

Projektets største udfordring: Udbredelsen  
af energiomkostningseffektiv kunstlysstyring 
afhænger af gartneriernes indkøbsmodel for el, 
samt prisudviklingen for LED-vækstlyslamper.

Hvorfor gør projektet en forskel for samfundet: 
Energiomkostningseffektiv kunstlysstyring  
reducerer miljøbelastningen og øger 
konkurrence evnen for væksthusgartnerierne, 
hvilket effektivt medvirker til at fastholde  
arbejdspladser i Danmark.

Der opnås markante energibesparelser, når  
kunstlyset dynamisk styres på baggrund af  
plantefysiologimodeller og vejrudsigter.

Kombineret med el-spotmarkedspriser kan  
dynamisk kunstlysstyring reducere produktions-
omkostningerne yderligere.

LED-lyskilder kan anvendes til at reducere  
energiforbruget uden, at det har negativ effekt 
på plantekvaliteten.

Projektet viste, at energiomkostninger kan  
reduceres markant uden, at det påvirker  
produktionen negativt. 

Det positive resultat af dynamisk kunstlysstyring 
muliggør Smart Grid-integration af gartnerierne.

En øget energieffektivitet styrker konkurrence-
evnen, hvilket er centralt for et eksporttungt  
erhverv.

Udnyt den viden, der er i vidensmiljøerne. Alle partnere skal være åbne for nye ideer og 
have en tæt og dynamisk dialog.

Husk at der kan dukke endnu bedre, nye ideer 
op i ansøgningsfasen - og i projektet.
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