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Lysdesign:	Lorang	Brendløkken.

Drammen - Hønefoss - Lysaker

www.ect.no
OperaKvarteret, leiligheter trinn III.
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Våre produkter er dekket av en 
fem års garanti. Mer informasjon 
finner du på våre internettsider. www.glamoxluxo.no

Glamox C50 - gir uendelig mange muligheter til å montere og kombinere løsninger tilpasset ditt skoleprosjekt. Armaturene er tilgjengelig for de fl este montasjesituasjoner.

Lys for bedre læring
For å oppnå et godt læringsmiljø må begrepet “riktig lys” sees i sammenheng 
med den aktiviteten som skal utføres i et klasserom. Synet forandrer seg 
med alderen noe som gjør at ulike læringsaktiviteter krever tilrettelagte 
belysningsløsninger for ulike aldersgrupper. En fleksibel løsning er viktig 

for å oppnå gode læringsmiljøer. Ta kontakt med din lokale Glamox Luxo 
representant og få mer informasjon om belysning som positivt påvirker 
læringsmiljøet og samtidig sparer energi.
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Papir og elektronikk
Det blir en aktiv høst med mange arrangemen-
ter og aktiviteter, og lyskultur skal ha ut mye 
informasjon. Denne utgivelsen av lys markerer 
begynnelsen på en ny tid ved at vi prøver ut 
publisering både i trykket og elektronisk versjon. 
Nettet er en utmerket måte å nå ut til mange, 
og denne utgaven gjøres tilgjengelig for alle 
som ønsker å lese den. På vår nettside finnes en 
peker til et program for å bla seg gjennom hele 
bladet på skjermen, og det er lagt inn pekere 
i bladet til ytterligere informasjon eller bilder 
som utfyller temaene eller artiklene. En annen 
mulighet med nettet er at våre annonsører kan 
legge inn ekstra funksjonalitet i sine annonser, 
som direkte pekere til innhold på egen nettside 
med kataloger, nyheter, prosjekter eller utfyllende 
produktinformasjon. Vi opplevde tilbakeholden-
het fra flere ved lanseringen av kun en elektronisk 
utgivelse. På tross av at papiravisenes opplagstall 
går kraftig nedover, og at elektroniske medier 
sikkert blir fremtiden, er signalene til oss at det 
fremdeles av mange er foretrukket å kunne bla og 
lese i det trykte bladet. Bruk av lesebrett og andre 
elektroniske hjelpemidler vil overta på sikt, men er 
i dag et tillegg som gir mulighet for raske søk og å 
gå videre via pekere til annen informasjon. Tanken 
er å formidle informasjonen der den er mest 
hensiktsmessig, ferskvarer på nett og stoff med 
lenger gyldighet i trykket form. Både og gjelder 
enn så lenge. 

Nordic lighting Conference arrangeres på 
Holmenkollen Park Rica Hotell 21.-23. november. 
Denne store konferansen som belysningsorgani-
sasjonene i Norden arrangerer i fellesskap er den 
største belysningsbegivenheten i høst, og et ar-
rangement alle belysningsinteresserte må få med 
seg. Informasjon om dette arrangementet finnes 
på nettsiden www.nordiclighting.org . Konferansen 
får et meget innholdsrikt og interessant program 
som tar for seg mange områder innen belysning. 
Forskning og utvikling, utdanning, naturlyset og 
det kunstige lyset, helse og velvære, arkitektur og 
prosjekter er noen av temaene, og det nordiske 
lyset er en fellesnevner. Det vil bli en stor utstil-
ling og ekskursjon til anleggene i Holmenkollen 
i tillegg til en rekke interessante foredrag av 
nasjonale og internasjonale foredragsholdere. 

Programmet var ikke helt klart da dette num-
mer av lys gikk i trykken, så følg med på www.
nordiclighting.org . Meld dere på høstens store 
belysningsopplevelse, om dere skal på bare et 
arrangement i høst så er det dette!
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Rogier van der Heide har i sam-
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lys for popgruppen Black Eyed 
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1997 NSE etableres som  leverandør av kvalitets nød og sikkerhets  
 belysning

1999 Introduksjon av ”Joker-teknikk” – et patentert kvantesprang i   
 nødlys sammenheng

2000 Introduksjon av ”D.E.R.” - Dynamic escape Routing -  
 low location retnings bestemt rømning – et prisbelønnet system

2004 Leverer første kvalitets led belysnings anlegg både i allmen- og  
 nødbelysning i norge

Våre agenturer led belysning:

www.aga.it
www.inverlight.it
www.linealight.com
www.studiodue.com

Våre agenturer nød belysning:

www.inotec-licht.de
www.zemper.com
www.elp.Uk.com
www.trqsl.com

Vi takker alle som har trodd på oss  
og støttet oss i disse årene!

NSE – en lojal og kompetent samarbeidspartner i belysnings bransjen
Godkjent for ansvarsrett klasse 3 og belysnings planlegger klasse 3

15  ÅR MED KVALITET  
FOR ØYET

http://www.nordicsafety.com
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Beste stand på 
Eliaden
Det var en fornøyd standbetjening med 
salgssjef Martin Bokerød Hansen som 
mottok prisen for beste standkonsept i 
klassen over 50m2.

” Eliaden var ikke bare et utstillingsvindu 
for en rekke av våre nye produkter, men 
også en introduksjon av Esylux sin helt 
nye look og målsetting”, sier Hansen, 
som forteller om satsing, ikke bare på en 
moderne og stilren stand, men som også 
lanserer ny webside, ny kataloglayout og 
ikke minst en helt ny versjon: Performance 
for simplicity, dvs. optimering og 
forenkling selv når det er avansert.

Hansen kunne fortelle om mange 
besøkende på standen, nettopp av de 
mest interessante målgruppene: Rådgiver, 
grossister, installatører og sluttbrukere. 
Innen belysningsfeltet presenterte Esylux 
en ny lED lysfamilie som totalt teller 20 
spotter og flombelysningsmodeller for 
hhv. punktbelysning og utendørs belysning 
av større områder.

www. esylux.no
Renas Miljøseminar 2012:
”Samfunnsansvar i norsk næringsliv”
Renas er Norges største returselskap for EE avfall 
som med 170 innsamlingsstasjoner og 15 behand-
lingsanlegg, har de samlet inn 50 000 tonn elektrisk 
og elektronisk avfall i 2011, hvorav 91 % gikk til 
materialgjenvinning. Hele 20 tonn kvikksølv ble 
samlet inn. 

seminaret var det 11. i rekken og ble som vanlig 
ledet av Adm. Direktør i Renas Gunnar Murvold som 
bød på 4 spennende foredragsholdere som hver fra 
sitt ståsted ønsket å belyse sentrale miljøproblem-
stillinger og gi svar på noen spørsmål om hvordan de 
kan håndteres. 

svein Mollekleiv, senior Vice President i Det Nor-
ske Veritas, hevdet at gode miljøløsninger også er 
godt for næringslivet og så en økende interesse for 
miljøsertifisering, Iso 26000.
Kari Aa, seksjonssjef i Klima og forurensingsdirek-
toratet, arbeider med en ny melding til stortinget 
om endringer i avfallspolitikken, hvor stikkordene 
er bedre håndtering og utnyttelse av EE avfallet. 
steffen Waal, Administrerende direktør i ABB Hs, 
underbygget hvor mye elektrifisering av norsk 
sokkel vil bety for miljøet: allerede nå er 5 prosjekter 
elektrifisert, dvs. at 1,2 tonn Co 2 er tatt ut av det 

totale utslipp. lars Haltbrekken, leder av Norges 
Naturvernforbund, ser på seg selv som en naturens 
”vaktbikkje” og legger med sine 20 000 medlemmer 
og av dem 1000 aktive medarbeidere, hovedfokus 
på folkeopplysning. Det finnes pr. i dag 15 til 20 000 
ulovelige søppelfyllinger som må bort og 100 mil-
lioner elektroniske dubeditter i norske hjem, som før 
eller siden skal tas forsvarlig hånd om.

www.renas.no

Utradisjonell belysning i nytt passivhus
solar light har i samarbeid med siteco Belysning 
levert belysningen til Papirbredden 2 i Drammen 
kunnskapspark. Utførende elektroentreprenør er 
Moelven Elektro og arkitekt er lPo Arkitekter. Ny-
bygget med passivhusstandard inneholder kon-
torer og undervisningslokaler. Her er armaturenes 
plassering og belysningsnivåer nøye planlagt 
etter behov og bruk av områdene. Papirbredden 
2 er et av FutureBuilts forbilde-prosjekter og får 
som passivhus også støtte av Enova.

Styring sparer energi
Dagslyssensorer sørger for at lyset er avslått 
når det kommer tilstrekkelig dagslys inn på 
arbeidsplassene. I takt med varierende dags-
lys dimmes alle armaturene umerkelig opp og 
ned, ved hjelp av et ferdig programmert KNX 
system. Grunninnstillingen er et belysnings-
nivå på 300 lux, slik at de spares energi når 
armaturene er i drift på full styrke. 

Forbilde
Papirbredden blir ansett som et forbildepro-
sjekt for fremtidens arbeidslokaler. Her har 
man fokusert, ikke bare på installert effekt, 
men også på energiforbruk pr m2 pr år. Det er 
lagt vekt på mest mulig like lyskilder som dek-
ker flere armaturer for å gjøre vedlikehold og 
ettersyn lettere.

Arkitektonisk belysning
Belysning er brukt som arkitektonisk virke-
middel i de åpne og lyse lokalene, er innfelte 
lysslisser (Tecario) skaper kontinuerlige lyslinjer 
i korridorer og trappeganger. I kantinen i 1.etasje 
er det brukt lunis R, et selvbærende reflektor-
system for T5 sirkelrør for effektene 40 eller 55 
W, med prismeskiver som danner en helhet og 
har samme stil som de øvrige armaturene.

www.solarlight.no

Belysningsaktør har  
flyttet til nye lokaler på 
Lysaker
Fagerhult Belysning As hadde offisiell åp-
ning av nye kontorer og showrom på lysaker 
i juni. De moderne og lyse lokalene over 
to etasjer ligger i strandveien 30, like ved 
lysaker brygge. showrommet i første etasje 
viser belysningsløsninger for innendørsbe-
lysning som blant annet kontor og retail, og 
den store takhøyden i showrommet har gjort 
det mulig for Fagerhult å vise eksempler på 
utendørsbelysning i form av park- og gatearmaturer som er mon-
tert på master for å vise belysningen på en riktig måte. Under det 
offisielle åpningsarrangementet, hvor lokalene var fylt opp med 
belysningsinteresserte, var det opptreden av stand-up komiker 
sigrid Bonde Tusvik etter at administrerende direktør Toril Bache 
Jenssen i Fagerhult Belysning As hadde ønsket velkommen.  

www.fagerhult.no 

Flotte lyslinjer i trappe-oppgang og korridorer.Papirbredden 2 er en del av Drammen Kunnskapspark

Framtidshus på topphundreliste
Veluxgruppens forsknings- og utviklingsprosjekt 
Modell Home 2020 er valgt ut til sustania 100, 
en internasjonal prestisjeliste over verdens mest 
miljøvennlige prosjekter i ulike sektorer. I Norge 
er Framtidens aktivhus i stjørdal sterkt inspirert 
av dette prosjektet (omtalt i lys nr 1 i år). susta-
nia er en modell for bærekraftige samfunn basert 
på eksisterende grønne løsninger og teknologier. 
Modellen ble skapt av tenketanken MondayMor-
ning sammen med flere internasjonale størrelser 
innen klimaspørsmål, som tidligere Guvernør i 

California Arnold schwartzenegger (bildet), EU`s 
Klimakommisssær Connie Hedegaard og andre.

Prosjektet Modell Home 2020 har bygget seks 
demonstrasjonsbygninger i Danmark, Østerrike, 
Frankrike, Tyskland og storbritannia (bildet). 
Bygningene ble planlagt og bygget for å vise 
hvordan energiutfordringene kan løses mot 
2020, uten at det går på bekostning av et godt 
innemiljø, basert på frisk luft og behovet for 
godt lys. sustania 100 ble offentliggjort 20.juni 
i forbindelse med toppmøtet Rio+20 i Rio de 

Janeiro. Felles for Modell Home 2020 prosjek-
tene, er at de skal være så nær selvforsynte med 
energi som mulig. 

www.velux.no

Sparer 70 000 kWh med strømstyring
Middelalderkirken i Rakkestad holder varmen 
med nytt styringssystem for lys og varme fra 
xComfort fra Eaton, Norge. - Dette har spart 
menigheten for 70 000 kWh på ett år, sier kirke-
verge Gunnar Gudim, som forteller at hele kirken 
er restaurert, byttet isolasjon, el- og fyringsan-
legg og installert et styringssystem som gjør det 
mulig å styre alt det elektriske fra Mobil eller PC.
- Vi styrer alt det elektriske fra internett eller 

iPod Touch; spesielt nyttig er det å kunne justere 
temperatur og lys i uliker soner, sier Gudim.

Det er Rakkestad Energi som har stått for 
oppgraderingen av det elektriske og installerin-
gen av xComfort i Rakkestad Kirke. 
-Det er veldig hyggelig at Rakkestad Menighet er 
så fornøyd med jobben vi har gjort. Det er første 
gang vi har installert dette strømstyringssys-
temet i en kirke, men neppe siste. Jeg tipper at 

om 20 år har alle 
kirker installert en 
form for styrings-
system, sier elek-
triker i Rakkestad 
Energi, Bjørn 
Harald Hansen.

www.eaton.com

NILs årbok 25 år
Jubileumsutgaven av NIls 
årbok er igjen en flott trykk-
sak som viser imponerende 
eksempler og stor variasjon 
i valg av prosjekter. Det er i 
år valgt ut 5 signalprosjekter 
i tillegg til kategoriene bolig, 
skole/barnehage, butikk, 
hotell/restaurant, kulturbygg, offentlige bygg, 
møbler, kontor, utstilling og åpen klasse. Det blir 
lagt vekt på at 80-90 % av fremtidens bygninger 
allerede er bygget, og valg av løsninger vil kunne 
styres av verne- og fredningsbestemmelser og 
bevaringsverdige bygg. Dette gir nye utfordringer 
for interiørarkitektene, og gode eksempler på 
slike løsninger er også med i årboken.  
Årboken er vel verdt å skaffe seg, kontakt 
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres 
landsforening, NIl, for å kjøpe den. 

www.nil.no 

http://nil.no/innhold/bestill-nils-arbok-rom-mobler
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Utestedet Hall Toll i Stavanger:
Sparer 80 000 kr pr år i energiomkostninger
Frem til år 2000 var Hall Toll lagerhall for Toll-
vesenet i stavanger. Bygningen som ble oppført 
i 1908 har et arkitektonisk særpreg som ruver 
i landskapet. Bygningen er vernet av Riksarki-
varen, noe som setter klare bygningsmessige 
begrensninger. Dette gjelder også all innredning, 
også montering av belysningsutstyr. Hall Toll har 
en av stavangers fineste beliggenheter, med 
den gamle bydelen som nærmeste nabo.

Hall Toll ble åpnet i 2004 og de elektroniske 
arbeidene i første etasje startet i 2011 og ble 
ferdig 10. oktober. Montering av lED armaturer 
og styringssystemet KNX ble utført av Roxel 
Elektro Automasjon As. lysanlegget er utformet 
av designeren Mike Duncalf, direktør i Herbert & 
Duncalf, i samarbeid med Concord i london. Hall 
Toll er inndelt i flere seksjoner, noe som fremhe-
ver utestedets egenart. Visuelle effekter som 
stålstenger i kombinasjon med lED belysning fra 
øker romopplevelsen. 

LED belysning
- Hall Toll valgte lED fordi denne belysningsløs-
ningen har ekstremt gode lystekniske egenskaper 
og fargegjengivelse, sier daglig leder i Hall Toll, 
Torstein soma. - Den største gevinsten er reduk-
sjonen i energiforbruket på 80 000 kWh, som 
for utestedet utgjør 80 000 kroner pr år. I tillegg 
kommer lang levetid for armaturene sammenlik-
net med konvensjonelle belysningsløsninger.

Gjennombrudd
For sylvania er utestedet Hall Toll et gjennom-
brudd i bruk av ny lED teknologi. –Vi har levert 
alt av effektbelysning på bordene og dekorbe-
lysning på vegger og ved inngangspartier, sier 
daglig leder Morten seipäjärvi, Havells sylvania 
As. –Det er benyttet diodebelysning for spot 
og lumistrip (lED tape) fra lumiance. I taket er 
montert sorte nedhengte strømskinner påmon-
tert smal- og bredstrålende lED spotlights og 

lED pendler. Dette gir fin variasjon i lysnivå og 
ut fra miljø og energisparesynspunkt er lED å 
foretrekke. Watt effekten er vesentlig lavere for 
lED armaturer og bidrar til å redusere kjøle- og 
vedlikeholdsbehovet. Normal levetid på lED 
armaturer er 15 år.  

Lysdimming
Til lysdimming benyttes styringssystemet KNX 
levert av Hager. -Med konfigurasjonsprogrammet 
ETs har vi endret dimmekurven slik at dimmingen 
av lED- armaturene blir mer stabil, sier daglig 
leder i Roxel Elektro Automasjon As, Kjetil Risa. 
Han forteller at KNX er verdens eneste åpne 
standard innen byggautomatisering og benyttes 
nå av stadig flere elektroinstallatører.

www.havells-sylvania.com
www.hddesign.org.uk

See what light can do
Dette var tittelen på seminaret Philips inviterte 
til nylig. Det var et omfattende og interes-
sant program med både plenumsforedrag og 
workshops med ulike temaer, samt upåklagelig 
servering før, under og etter. over 100 interes-
serte var møtt frem. 

Gjesteforeleser Paul Baas som er Head of 
Design i Philips, fortalte om hvorledes deres 
designgruppe på 11 personer arbeidet med både 

det rent utseendemessige og det tekniske/
praktiske, for finne det beste resultat. Han viste 
med stolthet til en rekke designpriser Philips har 
mottatt de senere år, mange er omtalt lys. 

May Rudolfsen som er regionsjef i Trøndelag 
og NordNorge tok for seg utendørs belysning 
med lED og presenterte en rekke armaturer, 
hvor det er tatt i bruk det siste i lED teknologi. 
Hun la vekt på hvor viktig det er å velge armatu-
rer og teknologi fra seriøse leverandører; bl.a. at 
kjølingen er godt ivaretatt. 

De forskjellige workshops presenterte temaer 
som innendørs og utendørs lysstyring, hvor 
hovedbudskapet var: Maksimum komfort og 
minimum energibruk. Dessuten temaer som 
hjembelysning og lED lyskilder; her har Philips 
mye nytt å tilby, bl.a. Dimtone som gir en varmere 
lysfarge når den dimmes. I tillegg et interessant 

tema, om fleksible kontorløsninger, for å oppnå 
inspirerende omgivelser for de ansatte. Her spil-
ler lys og farger en viktig rolle. 

seminaret ble avsluttet av fargesjef lisbeth 
 larsen i Jotun, som foreleste om farger, trender 
innen moter og interiør, motivasjon og litt takt 
og tone oss mennesker i mellom både på jobb og 
privat. 
www.philips.no/lighting

Daglig leder for Philips Lighting i Norge, Frank Brenn 
takker her fagsjef Lisbeth Larsen, Jotun for et inspir-
erende foredrag. (fotograf: Martin Holmberg)      

Oslo • Bergen • Trondheim • Stavanger • Fredrikstad • Vestby
www.malmbergs.no

Alle priser er eksklusiv mva./frakt. 
Vi tar forbehold om prisendring og trykkfeil.

LIGHTING 2011 
Se vårt store utvalg av lamper! 
Registrer deg som kunde og start 
handelen i dag. Last ned vår 
Lighting 2011 katalog.
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Belysning for uterommet!

KR 437,-

KR 406,-

MILOS, IP44
Bordlampe i sort aluminium med 
opal glasskuppel og fot i marmor.
Inkl. 3 m ledning med støpsel.
ØxH: 300x635 mm.  E27 40W.

99 104 63

KR 600,-

MILOS, IP44
Gulvlampe i sort aluminium med 
opal glasskuppel og fot i marmor.
Inkl. 3 m ledning med støpsel.
ØxH: 400x1500 mm.  E27 40W.

99 104 64

MILOS, IP44
Gulvlampe i sort stål med 
opal glasskuppel.
Inkl. 3 m ledning med støpsel.
ØxH: 350x700 mm.  E27 40W.

99 104 65
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se hva som skjer

Brukte lyspærer er spesialavfall!
Renas inviterte nylig til en kampanje for å få folk 
til å kaste brukte lyspærer på rett sted, nemlig i 
egne containere i dagligvarebutikk eller elektrisk 
forretning. Kampanjen ble lansert i Kiwi Mølla i oslo, 
i nærvær av Miljøvernminister Bård Vegar solhjell. 

Foruten Renas og Kiwi er det sterke krefter som 
deltar i denne dugnaden: Ikea som nå deler ut en 
praktisk boks til å samle opp brukte lyspærer i, 
osram som vil informere sine kunder om tiltaket, 
lindum, som er et kommunalt avfallsmottak i Dram-
men og ikke minst Naturvernforbundet, som vil 
informere bredt om at lyskilder som lysrør og spa-
repærer er spesialavfall og som mange ikke tenker 
over, dette gjelder også de vanlige lyspærene. 

-En undersøkelse fra Norstat, viser at 

annenhver nordmann kaster brukte lyspærer rett 
i søpla, sier adm. dir. i Renas, Gunnar Murvold ved 
åpningen av kampanjen. -slik havner nesten 40 
millioner lyspærer på avveie og som følge av det, 
en rekke miljøgifter ut i naturen. 

50 % av forbrukerne er ikke klar over 
butikkenes plikt til å ta i mot brukte lyskilder. 
En viktig del av kampanjen er derfor å gjøre 
nordmenn klar over at det kan leveres inn brukte 
lyspærer der hvor man handler dagligvarer. 
Veldig mange forretninger har fulgt Ikeas og 
Kiwis eksempel til å ha systemer for dette på 
godt synlig plass i forretningen.

www.renas.no.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell tester ut det 
rette sted for brukte lyskilder sammen med miljøver-
nansvarlig i Kiwi, Jacob Rolland.      

Totalleverandør innen automasjon satser på lysstyringsløsninger

Konsernet Malthe Winje ble etablert i 1922 av 
Malthe Winje. Virksomheten drives fra hoved-
kontoret på Kolbotn utenfor oslo. Konsernet har 
totalt 140 ansatte og hadde en omsetning på 
ca.400 MNoK i 2011. Malthe Winje Automasjon 
As har 50 ansatte og utgjør den største delen 

av selskapet. I tillegg til automasjonsprosjekter 
innen kraftforsyning, vannforsyning, vann og 
avløp, samferdsel og industri, har Malthe Winje 
en komplett kompetanse innen byggautomasjon. 
Malthe Winje har nå styrket sin posisjon innen 
belysningområdet ved å overta agenturet for 
Philips Dynalite i Norge. 

- Byggautomasjon har fått et stort omfang, 
og vi har med Philips Dynalite et fullverdig og 
fleksibelt lysstyringssystem for å kunne levere 
komplette løsninger innen byggautomasjon. Vi 
har solide produkter og solid erfaring, og vi vil 
med dette tilby nøkkelferdige automasjons-
løsninger, sier Chief Marketing officer i Malthe 
Winje, Tom Erik larsen.

- Dynalite vil benyttes i våre egne prosjekter, 
men også selges til samarbeidspartnere som 
allerede har tilegnet seg kunnskap om systemet. 
Vi ser også interesse hos installatører for å lære 
seg systemet. Man kan starte enkelt og bygge 
stadig mer avanserte anlegg etter hvert som 
kompetansen økes, sier markedsansvarlig for lys-
styring i Malthe Winje Automasjon As, lars Kris-
tian Nygård. - Philips har en enorm aktivitet innen 
belysning og med unik oppfølging og support. 
Våre samarbeidspartnere vil kunne få tilgang til 
Dynalite Dimension Dealership programmet som 
gir ekstra support for å hjelpe til med intern kom-
petansebygging. Det sier mye om fleksibiliteten 
at Dynalite lysstyringssystemene er levert til alt 
fra et enkelt møterom i et bygg her i nærområdet 
til en kompleks installasjon i verdens høyeste 
bygning Burj Khalifa i Dubai, sier Nygård.

Dynalite systemet ble opprinnelig laget for 
teateret, men systemet er egnet for alle typer 
bygg og for utnyttelse av alle nye muligheter og 
hele bredden av belysningsutstyr som finnes i 
markedet i dag. styresystemer og sensorer er 
også vesentlig for energieffektivisering i bygg. – 
Isteden for at lysanlegget må tilpasses det som 
styresystemet kan, står vi her helt fritt til å sy 
sammen styresystem utfra lysdesign og ønsket 
funksjonalitet, sier Nygård. 

Med bl.a multicontrollere med utskiftbare dim-
mekort for relé, DAlI, 1-10V eller DAlI broadcast 
samt forskjellige effektdimmere, er fleksibi-
liteten stor. systemet har også løsninger for 
pluggbare installasjoner hvor standard plugger 
og kabler sparer mye tid og reduserer risiko for 
feil. - systemet kan i mange tilfeller forhåndspro-
grammeres. Vi hadde nylig et prosjekt i Nord-
fjordeid hvor vi sendte ferdig programmerte 
enheter til installatøren uten å reise dit selv. Jeg 
har i ettertid logget meg på systemet herfra og 
gjort småendringer de ønsket, sier han. 

Vi ser at belysningsanlegg blir mer avanserte 
og komplekse, og i fremtiden vil kanskje Building 
Management systemer / KNX anlegg på toppnivå, 
kommuniserer med egne lysstyringssystemet 
som f.eks Dynalite. Dette er fullt mulig i dag, av-
slutter markedsansvarlig for lysstyring i Malthe 
Winje Automasjon As, lars Kristian Nygård.

www.mva.no 
www.lighting.philips.com/main/subsites/dynalite/ 

På grunn av stor interesse for design leveres Dynalite 
systemet med ulike betjeningspaneler med kundesp-
esifisert tekst på knappene, sier Lars Kristian Nygård.
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Rådgivning

Vi kan bidra med tips 
og råd til både offentlige 

og private bygg. 
Også utvendig i hager 

og andre uteområder kan 
vi bidra med rådgivning.

Befaring

Vi hjelper deg med 
planlegging av belysning 
og en befaring sammen 
med deg som kunde er 
et godt utgangspunkt.

Analyser

Vi kan gjøre analyser 
av behov og arkitektur 

for å finne frem til best mulig 
belysning for de forskjellige 

prosjektene.

Lysplaner

En belysningsplan gir 
visuell teknisk og beskrivende 
informasjon. Belysningsplaner 

gir informasjon om 
armaturplassering og 

spesifikasjonene rundt dem.

Lysberegninger

Vi lager også lysberegninger 
der dette er viktig. 

Lysberegningene viser 
belysningsstyrke og synliggjør 

også energiforbruk.

International Lighting Systems AS
Sandviksveien 36, 1363 Høvik • Norway

Tel: 22 55 54 22 • Fax: 22 55 65 22
e-post: firmapost@ils.no

Lys øker trivselen og skaper blikkfang
Lys bedrer opplevelser og inntrykk

Lys øker omsetningen
Velg riktig belysning - det kan spare deg for store beløp!

Nest best innen lys

 

OBS! Vi har fflyttet!
Vi gjør oppmerksom på at våre lokaler 
på Skøyen ikke lenger er bemannet. 
Nå finner du oss rett ved E18 på Høvik, 
adresse Sandviksveien 36. 
Ta gjerne en tur innom og la deg 
inspirere i vårt nye showroom!

Design

Utendørs Våtsoner

Pendler

Downlights Kreativitet

www.ils.no



Nordic Lighting Conference arrangeres for 7. 

gang. Dette er en konferanse som alternerer 

mellom de nordiske landene annet hvert år. 

Det hele startet i Århus i 2001, og da varte 

konferansen en hel uke. 

Den gang het konferansen Nordlys og var 

starten på et fruktbart samarbeidsprosjekt 

mellom de fem nordiske belysningsorgani-

sasjonene, Dansk Center for Lys, Ljuskultur 

- Sverige, Ljóstæknifélag – Island, Suomen 

Valoteknillinen Seura – Finland og Lyskultur 

– Norge. Siden ble det bestemt at konferansen 

skulle få et mer internasjonalt preg og navnet 

Nordic Lighting Conference, og arrangemen-

tet ble kortet ned til to dager. I år er det Norge 

som er vertskap for konferansen. 

Det skal foregå parallelle forelesninger 

slik at deltagerne får et enda større utvalg av 

forelesninger de kan velge mellom. 

Christine Wehler Knudtzon og kollegene 

i Lyskultur er i full gang med forberedel-

sene.  Det er mye som må ordnes før en stor 

konferanse som NLC. Det viktigste er å få tak 

i interessante, engasjerte, flinke forelesere og 

at programmet er variert og spennende, noe 

av interesse for hele den nordiske lysbran-

sjen. De siste 10 årene har det blitt arrangert 

en rekke spennende konferanser, workshops 

både i inn og utland. Likevel skiller Nordic 

Lighting Conference som en spesiell og vik-

tig konferanse for å skape felles forståelse, 

relasjoner mellom naboer, og ikke minst få 

et innblikk i hva som rører seg i fagmiljøene i 

de ulike nordiske landene.

– Det er i dag en merkbar økning fokus på 

belysning blant lekfolk, er NLC en konfe-

ranse for folk over middels interessert for 

lys eller er den åpen for alle som har lyst å 

lære noe om lys? 

– Konferansen er åpen for alle, men de 

som har over gjennomsnitts kunnskap om 

lys vil få mest ut av den. Det er kanskje ikke 

en konferanse for dem som skal ominnrede 

stuen sin og ønsker noen tips, men alle som 

arbeider med lys vil finne konferansen inter-

essant. Konferansen er i hovedsak er rettet 

mot lysbransjen og designere, men alle med 

interesse for lys er selvfølgelig velkommen.

– Kan du si litt om den felles forståelsen av 

det nordiske lyset, finnes det også indivi-

duelle forskjeller, og karakteristiske trekk i 

de forskjellige nordiske landene?

– Felles for de nordiske landene er at de 

har lyse sommernetter og midtnattsola i 

nord og om vinteren tidlig mørke og totalt 

mørke langt nord. Den mørke vinteren gjør 

noe med folks holdning til lys. Generelt i 

Norden ønsker vi et varmt lys i hjemmene 

våre, ”koselig lys” er et elsket og hatet be-

grep.  Vi higer etter det varme lyset, illusjo-

nen av bålet og den varme sola når kulde og 

snø setter inn.  Det blå lyset i skumringsti-

den på vinteren er noe særegent,  og også det 

klare lyset på de fine soldagene, som det er 

så få av.

Dette betyr ikke at alle belysningsløsnin-

ger i Norden er like. Det er mange andre 

faktorer som spiller inn. Dagslysforholdene 

på hvert sted er unike. Når det gjelder 

kunstig belysning påvirker energitilgang og 

pris, ulike tilnærming til lysdesign og kultur 

og regelverk. Dessuten har man store lokale 

individuelle forskjeller, for eksempel har 

København et mye lavere lysnivå enn noen 

av de andre nordiske hovedstedene. 

Elektrisiteten er billigere i Norge enn i 

Danmark (hvor også miljøbevisstheten er 

større). Dette er med på å påvirke belys-

ningsstrategiene i de forskjellige land. Stock-

holm, Helsingfors og Reykjavik har ulik 

bystruktur, gater og arkitektur.  De kulturelle 

betingelsene og lyskonseptene gjør at det 

blir individuelle forskjeller. Men det finnes 

likevel flere likheter enn ulikheter. Den 

lange mørketiden og den korte sommeren 

gir kanskje større bevissthet om viktigheten 

av kvalitetslys. Dette skaper en diskusjon om 

på hvilken måte lys kan være med på å skape 

trygghet, dekke ulike belysningsbehov og 

fremheve det estiske i omgivelsene. Også en 

bevisst bruk av dagslys i arkitektur er viktig i 

land som har så lang mørketid. 

Christine refererer også til boka Nordic 

Light, Interpretations in architecture, hvor 

man kan lese om ulike aspekter ved det 

nordiske lyset. I boka er det også presentert 

arkitektprosjekter fra Norden. 

– ”The Spirit of Nordic Lighting” har dere 

kalt konferansen. Dere har et ambisiøst 

program som dekker mange felt innenfor 

belysning, dagslys og arkitektur, forskning, 

lysdesign, utdannelse, innovasjon, lys og hel-

se og teknologi.  Er det bestemte temaer NLC 

dekker mer enn andre i årets konferanse?

– Konferansens forelesninger vil dekke 

alle felt du nevnte.  Vi har fått inn over 42 

”papers” fra hele Norden og også fra andre 

land. Det er veldig mye spennende å velge 

blant og det er mange flinke ukjente og 

kjente forelesere. Vi har en programkomité 

som ledes av vår fagsjef Erlend Lillelien, og 

programmet offentliggjøres i begynnelsen av 

september.

På konferansen vil leverandører ha mulig-

het til å vise sine produkter og gi deltagerne 

en mulighet til se hvordan produkter virker. 

Det har allerede 12 utstillere klare og flere 

har meldt sin interesse.

– Det vil bli interessant å høre de ulike 

definisjonene på hva som legges i begrepet 

”The Spirit og Nordic Lighting”.

– Ja, kanskje det nettopp er folk som er opp-

vokst utenfor Norden som kan gi den beste 

karakteristikken på hva som ligger i begrepet 

nordisk lys.  Vi som bor her tar jo lyset for 

gitt og er vant til det. Olafur Eliasson (is-

landsk/dansk billedkunstner) sin installasjon 

The weather project , Tate Modern i London 

i 2003, fikk over en million mennesker til å 

besøke Turbinhallen og legge seg på gulvet 

og nyte/dyrke den kunstige sola. Kunstverket 

ville neppe ha slått så godt an i land nær-

mere ekvator, hvor man ønsker å beskytte 

seg nettopp for sola. 

De forskjellige utdanningsinstitusjonene 

fra de nordiske land vil også være represen-

tert i form av en posterutstilling. Hvor man 

får et innblikk i ulike studentprosjekter hvor 

det er fokus på både dagslys og kunstigbelys-

ning. Det vil også finnes informasjon om de 

ulike skolene.

 

– Kan du røpe noe av programmet for NLC 

i år?

Ja jeg kan nevne noen av foreleserne: 

•	 Ingo	Maurer	GmbH	fra	Tyskland	

•	 Keith	Bradshaw,	Speirs+Major,	UK

•	 Daniel	Rybakken,	Daniel	Rybakken	Stu-

dio, NO

Men det vil bli flere overraskelser og sikkert 

mange ukjente navn som i framtiden vil bli 

kjente sier Christine entusiastisk.

Det skal også deles ut Nordic Lighting 

Award (Nordisk lyspris). Juryen består av 

medlemmer fra de fem nordiske landene og 

vinnere blir kåret blant vinnerne i de nasjo-

nale konkurransene.

– Det er et stort fokus på skandinavisk 

design og arkitektur i verden i dag. Er det 

mulig å få et like stort fokus på det ”nor-

diske lyset”? 

– Ja absolutt, det er nettopp det vi ønsker 

ved å arrangere en Nordic Lighting Confe-

rence.  Vi ønsker å bevisstgjøre, synliggjøre 

og definere det nordiske lyset for resten av 

verden.

Hele programmet blir lagt ut i begynnelsen 

av september på www.nordiclighting.org.   

Konferansen holdes på engelsk.

The Nordic Lighting Conference 2012

Skrevet av: Linda Knoph Vigsnæs LYSSTOFF A/SIntervju med Christine Wehler Knudtzon – Prosjektleder Lyskultur 

Arrangør i 2012: Lyskultur - Norge
Tidligere NLC konferanser:
Århus 2001
Malmö 2002
Reykjavik 2006
Helsinki 2008
København 2010

Utdeling av nordisk lyspris 2012
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The Spirit of Nordic      Lighting

Holdt av datoene 21.-23. November og meld deg  
på konferansen nå www.nordiclighting.org

http://issuu.com/lyskultur/docs/program_invitasjon_nlc_a5%3Fmode%3Dwindow%26backgroundColor%3D%2523222222
http://issuu.com/lyskultur/docs/program_invitasjon_nlc_a5?mode=window&backgroundColor=%23222222


Helsingfors, Finland:  
Designhovedstad 2012 
Helsingfors er Verdens Designhovedstad 

2012, utnevnt av The International Council 

of Societies of Design. Hvordan en by blir 

utnevnt til Designby er avhengig av søkerens 

vilje til å bruke design som et effektivt 

redskap for sosial, kulturell og økonomisk 

utvikling. Alle typer design, fra buss-skur til 

søppelkasser ønsker man skal brukes som et 

utviklingsverktøy i urbane miljøer. Ønsket er 

at god design i offentlige rom skal påvirke til 

godt næringsliv og bomiljø. Med andre ord; 

design kan influere livskvaliteten, men også 

skape arbeidsplasser. Dette har finnene vært 

flinke til. Finsk design er verdenskjent med 

merkenavn som Marimekko, Nokia og den 

kjente arkitekten Alvar Aalto. Det er mye 

fint å se og besøke når man er i Helsing-

fors. Kiasma museet tegnet av Steven Holl, 

(lysdesign og møbler av Vesa Honkonen) er 

verdt et besøk. Det finnes også en fin sjø-

promenade og en rekke interessante nye og 

eldre bygg, men det er likevel ingenting som 

slår Tempelplasskirken. Dette bygget er helt 

særegent, med et kirkerom som gir en helt 

spesiell dagslysopplevelse.

Tempelplassens Kirke
Tempelplasskirken i Helsingfors ble oppført 

1968-1969 og er en sirkulær sentralkirke.  

Kirken er ett av Finlands mest kjente og 

besøkte bygg. Den nesten underjordiske 

kirken er bygget inn i massiv granitt midt 

i et boligområde i sentrum av Helsingfors. 

Fra utsiden ser man knapt kobberkuppelen, 

som løfter seg opp fra ”fjellet”. Kirkerommet 

er flott å besøke midt på dagen da dagslyset 

strømmer inn fra 180 vertikale vindusruter. 

Lyset reflekterer i kirkens interiør og kob-

bertak, det skaper en helt egen atmosfære. 

Kirkerommet utstråler ro og en sakral stem-

ning. Adkomsten er gjennom en lav åpning 

overdekket med en kraftig betonggesims. 

Inngangen fremstår nesten anonym fra av-

stand, med sitt diskrete kors som det eneste 

tegn som tilsier at vi nærmer oss en kirke. 

Fra inngangen ser vi gjennom en glassdør at 

alteret ligger på bakkenivå. Kirken er sprengt 

ned i massivt fjell med kuppeltak båret av 

betongdragere. 

Lys i samspill med interiør
Innvendig er selve kirkerommet sirkulært og 

omsluttet	av	stein.	Ulike	typer	formasjoner	av	

fjell trer frem ved at naturlig grunnvann kom-

mer ut fra sprekker i fjellveggen. Vannet ledes 

bort gjennom avløp under gulvet. Taket er 

laget av en gigantisk ”kurvlignende” himling 

av kobbertråd. Interiøret er opplyst av dagslys 

som strømmer gjennom vinduene og binder 

sammen kuppelen og de rå steinveggene. Kir-

kerommet har noe prehistorisk ved seg og kan 

minne om det gamle byggverket Newgrange i 

form og materiale (et prehistorisk byggverk i 

Irland som sies å være mer enn 5000 år gam-

melt). En solid kobberfarget balkong gir en fin 

utsikt over kirkerommet ovenfra. Dagslysets 

spill i materialene i interiøret er helt unikt. 

I Temppeliaukio kirkko, som den heter på 

finsk, er det ofte klassiske konserter. På grunn 

av sin unike arkitektoniske romløsning er 

Fakta:

Tempelplassens       kirke i Helsingfors

 1932-1933:  Den 1. arkitektkonkurransen.
 1936:  Den 2. arkitektkonkurransen hvor 
  arkitekt J.S.Sirèns vant   
  konkurransen
 1939:  Den andre verdenskrig setter 
  en stopper for planen om å 
  bygge kirke på Tempelplassen 
  etter J.S. Sirèns tegninger.
 1960-1961:  Den 3. arkitektkonkurransen 
  ble vunnet av brødrene Timo og 
  Tuomo Suomalainen.
 1968-1969  Kirken under oppføring, innviet i 
  september 1969.
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kirken kjent for sin gode akustikk og blir ofte 

brukt som platestudio. Et kobberfarget orgel 

med 43 rør-register er plassert inne i selve 

kirkerommet.

Kirkens møbler er tegnet av brødrene Timo 

og Tuomo og tekstilene i rommet er formet av 

tekstilkunstner Tellervo Strömmer. De øvrige 

fargene i rommet er grårosa granitt, rødbrunt 

kobber,	betong	og	gråbeiset	treverk.	Bak	

alteret er en sprekk i bergveggen, opprinnelig 

skapt av en isbre. Kirkebenkene er trukket 

med lilla tekstil og denne fargen blir speilet, 

med dagslyset i alt kobberet i kirken og gir 

et flott fargespill. Materialpaletten av tre, 

betong, kobber, granitt og tekstil er enkel og 

klar. Kombinasjonen av naturlige og mennes-

keskapte materialer satt i scene av dagslyset er 

nok en av årsakene til at dette kirkerommet er 

fremdeles er en av Helsingfors største turistat-

traksjoner. 

»
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La oss diskutere LED-effektbelysning av høy kvalitet
Fargegjengivelse på over 90 og høye R9-verdier, hva med andre designaspekter, 
for eksempel utstrålingsvinkler, lysemitterende overflater, miniatyrisering og 
avkjøling? Bli med i diskusjonen på LinkedIn-gruppen LED Tech Talk.
www.philips.com/oem 

Sandra Borba, Business Development Manager LED

for i dag, for i morgen
Fortimo LED Systems

Fortimo LED SLM Gen3

1887_00_156_AD_215x280_UK_sandra_NO_WT.indd   1 8/9/12   3:48 PM



- som ung jente i oslo kan man ikke unngå å 
engasjere seg i debatten om trygge uterom. 
Et viktig element i den sammenheng er god 
utendørsbelysning, og her så jeg mye man 
kan ta tak i. En ting er selve lysnivået, men 
for meg som kommende industridesigner var 
den tekniske løsningen av master og arma-
turer vel så spennende, sier Maren. Et meget 

omfattende felt for en diplomoppgave, men 
jeg hadde lyst til å jobbe med noe som var 
komplekst; hvor teknikk, funksjon og estetikk 
settes inn i en større sammenheng, forklarer 
Maren. Vi har vært så heldige å få 
følge arbeidet med diplomopp-
gaven, og sjelden har vi sett et 
mer systematisk, omfattende 
og grundig arbeid. Det er ikke 
nok bare å forstå konstruksjon og 
funksjon til belysningsutstyret, man 
må også sette seg inn i systemet rundt 
for å forstå konteksten og kravene som 
stilles til produktet. Diplomoppgaven, som er 
på hele 215 sider, er delt inn i fire faser eller 
hovedkapitler. 

Første del er en omfattende gjennomgang 
av temaet utendørsbelysning, med fokus 
på blant annet lysets kvaliteter og aktuelle 
lyskilder. Deretter en gjennomgang av hvilke 
faktorer som er førende for god utendørs-
belysning, for så å foreta en gjennomgang av 
hvem som eier og bestemmer over belys-
ningen, samt hva som finnes av føringer og 

overordnede planer. så følger en gjennom-
gang av relevante referanseprosjekter, før 
avsnittet avsluttes med en gjennomgang 
av dagens løsninger, hvor det pekes på et 

virvar av løsninger og utfordringene med 
hærverk. - Det er interessant hvor stor 

psykologisk effekt belysning har, og hvor 
stor betydning det har for inntrykket 
og identiteten til et område, her er det 

mange muligheter, sier Maren. 
I andre del konkretiseres problemstillin-

gene mer sett i forhold til selve oppgaven, og 
fokus blir lagt på park, gangvei og plassbe-
lysning, hovedsakelig for gående og myke 
trafikanter. Her defineres brukergruppene 
og deres behov, samtidig som Maren begyn-
ner å utforske temaet med enkle skisser og 
modeller. Deretter blir tre konsepter utviklet, 
basert på konkrete problemstillinger eller 
funn gjort tidligere i prosessen. I denne delen 
av prosjektet er det viktig å ha et bevisst 
forhold til valgene man tar, og å argumentere 
godt for hvorfor man gjør nettopp disse 
valgene.

Illumination 
– diplomoppgave i industridesign ved 
Arkitektur- og designhøgskolen i oslo
Tekst: Petter Kristiansen    Foto: Lillian Grimsgård    Visualiseringer/illustrasjoner: Maren Moe Stokke

Maren Moe stokke, en 27-åring fra stjørdal i Nord-Trøndelag, har nettopp fullført master i industridesign 

ved Arkitektur- og designhøgskolen i oslo (AHo). Diplomoppgaven tar utgangspunkt i belysningsdesign, og 

kanskje lå inspirasjonen i veggene på AHo, siden de holder til i lokalene til tidligere oslo lysverker? - Nei, det 

var nok heller all fokus på hvilken betydning god belysning i det offentlige rom har som fikk meg til 

å velge dette temaet, svarer Maren »
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a InDuSTrIDESIGn- 
uTDAnnELSEn I nOrGE:

Den første utdanningen i industridesign 
i Norge ble etablert i 1979 som et toårig 
etterutdanningskurs. En full utdanning 
ble startet i 1983, og fra 1989 var denne 
utdanningen også en del av tidligere 
Statens håndverks- og kunstindustriskole 
(SHKS). Fra 1996 har Institutt for 
industridesign vært innlemmet i 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og 
i 2009 endret instituttet navn til Institutt 
for design.

Utdanningen i industridesign fører fram 
til en mastergrad etter 5 års studier. 
Studieplanen kompletterer en etablert 
høy profesjonalitet med en stor grad av 
teoretisk dybde og med kontekstuell 
forståelse av de samfunnsmessige og 
kulturelle rammene design skal fungere 
og tolkes innenfor.
Institutt for design driver undervisnings- 
og forskningsarbeid innen industridesign 
og interaksjonsdesign. Instituttet 
utdanner designere som utvikler 
produkter, tjenester og interaktive/
skjermbaserte opplevelser. Utdanningen 
har fokus på integrasjon mellom 
brukerforståelse, kultur og samfunn, 
markedsfag, teknologi, estetikk og 
strategi.
Instituttet arbeider innen to fagområder; 
industridesign og interaksjonsdesign. 
Interaksjonsdesign omhandler dialog 
mellom mennesker, teknologi og 
tjenester. Industridesign fokuserer på 
utvikling, planlegging og formgiving av 
produkter i stor eller liten skala. 
Instituttets forskning spenner over begge 
disse feltene og praktisk basert forskning 
står sentralt i instituttets arbeid. 
Instituttet har et bredt samarbeid med 
eksterne institusjoner og kommersielle 
aktører i undervisningen og gjennom 
forskningsprosjekter

Fase tre i diplomarbeidet er en videreutvik-
ling av Marens idé om en ny måte å løse dette 
med mast, arm og armatur på. Det valgte 
konseptet blir testet, bearbeidet og utviklet 
videre. Nå må alt flettes sammen, og hele 
produktets syklus må tas hensyn til; hvordan 
skal for eksempel delene monteres, hvem 
gjør det, og når? Hvordan kan man forenkle 
for å bruke så få deler som mulig? Hvordan 
skal de forskjellige delene produseres og se 
ut? Hvordan skal det fraktes for å transpor-
tere så lite luft som mulig? Hva gjør man når 
produktets levetid er over? Det er viktig å 
tenke på hele verdikjeden rundt produktet, 
alle leddene og brukerne som er involvert, fra 
føreste skisse til produktet er ferdig og klar til 
bruk. Dette blir synliggjort gjennom konkrete 
skisse-modeller, eller det mye morsommere 
begrepet ”mock up”, siden oppgaven er skrevet 
på engelsk. Her kommer hun også inn på 
materialbruk, styrkeberegninger og avslutter 

med en konklusjon hvor det argumenteres 
for valgene som har blitt gjort. 

I fjerde og siste fase får vi presentert 
forskjellige bruksområder for det endelige 
forslaget. Det har et uttall av kombinasjoner, 
og styrken i besvarelsen er nettopp at det er 
et meget fleksibelt system som kan tilpasses 
forskjellige behov i forskjellige byrom. 
Dette er kommunisert både gjennom gode 
visualiseringer, men enda mer imponerende 
er de meget detaljerte tegningene. - Det var 
viktig for meg å komme så langt som mulig 
opp mot et endelig produksjonsunderlag, for 
å øke realismen og dermed læringskurven, 
sier Maren. 

oppgaven ble bestått, og nå får vi vente og 
se om noen produsenter har lyst til å forfølge 
ideen? ”Bare ta kontakt, jeg er klar” avslutter 
Maren.          

For mer informasjon om prosjektet:  
www.marenstokke.com
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luxtabell 2012 
– nye krav
Det foreligger nå nye krav å forholde seg til for alle som planleg-
ger eller drifter innendørs belysningsanlegg. 

Alle som er involvert i planlegging, drift og vedlikehold av innen-
dørs belysningsanlegg må forholde seg til de endrede kravene. 
Dette krever oppdatert kunnskap på området. Lyskultur har 
derfor utviklet en helt ny og omfattende veileder i henhold til 
kravene i norsk standard NS-EN 12464-1. Veilederen er 1B Lux-
tabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg. 
Blant viktige endringer er krav i henhold til universell utforming 
og temaer knyttet til energibruk, sett i forhold til belysningskva-
litet.

Den nye luxtabellen inneholder blant annet: 
•	 Definisjoner 
•	 Menneskelige faktorer 
•	 Belysningskrav og synskomfort 
•	 Dagslys 
•	 Prosjektering og planlegging 
•	 Utførelse og løsninger 
•	 Ansvar, lover og forskrifter 
•	 Dokumentasjon

Pris kr 595,- for medlemmer av Lyskultur, 
kr 850,- for andre.

Bestill den nye luxtabellen nå! www.lyskultur.no  
(medlemmer benytter medlemssiden) 

Ny luxtabell – nye krav!
Det foreligger nå nye krav å forholde seg til for alle som planlegger eller 
drifter innendørs belysningsanlegg. 

Alle som er involvert i planlegging, drift og vedlikehold av innendørs 
belysningsanlegg må forholde seg til de endrede kravene. Dette krever 
oppdatert kunnskap på området. Lyskultur har derfor utviklet en ny 
veileder i henhold til kravene i norsk standard NS-EN 12464-1. Veilederen 
er 1B Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg. 
Blant viktige endringer er krav i henhold til universell utforming og 
temaer knyttet til energibruk, sett i forhold til belysningskvalitet.

Inneholder blant annet: 
• Definisjoner 
• Menneskelige faktorer 
• Belysningskrav og synskomfort 
• Dagslys 
• Prosjektering og planlegging 
• Utførelse og løsninger 
• Ansvar
• Lover og forskrifter 
• Dokumentasjon

Bestill veilederen 1B Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg med skjemaet på baksiden, 
eller gå inn i Lyskulturs nettbutikk på www.lyskultur.no (medlemmer benytter medlemssiden) 

Pris kr 595,- for medlemmer av Lyskultur, kr 850,- for andre.

Publikasjonen er utabeidet av:
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Den blinde �ekk
(synsnervehodet)

Synsnerven

Linsen

Pupillen

Regnbuehinnen
(Iris)

Hornhinnen
(Cornea)

3 SYN OG PERSEPSJON
Visuell persepsjon har sitt sansefysiologiske grunnlag i en vekselvirkning mellom 
synssystemet og dets omgivelser. Øyets optiske komponenter (hornhinne pupill 
og linse) sørger for at innfallende lys fordeles over netthinnen som en optisk 
avbildning. Fordi den seende hele tiden beveger blikket, flyttes avbildningen stadig 
rundt på netthinnen, men til tross for dette, og til tross for at avbildningene 
er ufullkomne rent optisk, oppstår et stabilt og skarpt synsbilde. Det visuelle 
bildet kan m.a.o. forstås som en utjevning over innbyrdes forskjøvede 
netthinneavbildninger.

Sentralt i den visuelle billeddannelsen står nevrale prosesser på ulike nivåer i 
synsbanen, det vil si signalveien som strekker seg fra netthinnen, via knelegemet 
(Lateral Geniculate Nucleus, LGN, ofte sammenliknet med en koblingsstasjon for 
elektriske signaler) til den primære synsbarken i hjernens bakre del. Til sammen 
utgjør netthinnen, knelegemet og den primære synsbarken det sanseapparatet vi 
kjenner som det nevrale synssystemet. I tillegg er også en rekke andre områder 
i hjernen involvert i synsprosessen, herunder områder for høyere kognitive 
funksjoner knyttet til sanseintegrasjon, interpretasjon, hukommelse og motorikk.

Den rådende oppfatning er at det fra netthinne til synsbark foregår en 
organisering av det optiske billedmønsteret i forskjellige komponenter eller 
dimensjoner, det kan være farge, kontrast, glans, dybde, bevegelse osv. Ulike 

Figur 3.1 Synsbildet tilordnes gjerne bestemte 
perseptive elementer, som farge, kontrast, 
glans, dybde m.m. I rådende modeller 
for visuell persepsjon blir de elektriske 
potensialene som genereres i synssystemets 
nerveceller, forstått som bærere av informasjon 
direkte knyttet til slike elementære 
sanseattributter. Et gjenværende spørsmål 
blir imidlertid hvordan disse attributtene 
kan identif iseres uten en allerede etablert 
forståelse av synsbildets helhetlige form.

Figur 3.2 Øyets oppbygning

Publikasjon 1B: Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg - 201220
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Figur 4.2 Fargerik restaurant i Berlin: En kombinasjon av gamle industrideler i kraftige farger 
belyst med hvitt lys, og blå bakgrunnsbelysning

4.1.4 Jevnhet
Belysningens jevnhet er definert som forholdet mellom minimum og midlere 
belysningsnivå.

4.1.5 Lysets fargesammensetning
Lys er en forutsetning for å kunne se. Lyset bidrar til å skape våre visuelle 
omgivelser.
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Figur 4.3 Spektralfordelingen til tre hvite lyskilder, hhv en glødelampe (2580K, Ra 99), et T5 lysrør (3040K, Ra 84) og en Philips 12W E27 Master 
LED (2670K, Ra 82)

Inklusiv veiledning til NS-EN 12464-1:2011 Lys og belysning - Belysning av 
arbeidsplasser - Del 1: Innendørs arbeidsplasser

Luxtabell  
og planleggingskriterier for innendørs 
belysningsanlegg

1B

Mars 2012

norsk kunnskapssenter for lys

nB! Viktig melding til alle belysningsinteresserte!
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TLED 1F AS er en solid og driftssikker motlys LED armatur for belysning av 
innkjøringssone i tunnel.
Med effekter fra 80w til 468w klarer denne de fleste krav i innkjøringssoner.
Armaturen kan dimmes via PLM og leveres i syrefast stål IASI316L.

hvorfor Multilux?
Jo, fordi vi er levende opptatt av å optimalisere løsninger med hensyn til 
miljø, teknikk, design og energiøkonomi. Alle våre produkter og leverandør-
er har høye kvalitets krav og ISO-sertifikater. Ved å velge  Multilux AS som din 
lysleverandør, velger du derfor en pålitelig og trygg samarbeidspartner med 
stort produktsortiment og alltid konkurransedyktige priser.

Adr.: Sandavegen 19, 3800 Bø i Telemark | post@multilux.no | www.multilux.no
Telefon: 35 06 13 00 | Faks: 35 06 12 80

tled if as

en teknologisk 
nyvinning

http://www.lyskultur.no/index.php?site=lyskultur/685/747#item135650


Avdelingen for tekniske installasjoner i 

Sweco har mange fagområder med fagsjefer 

som ivaretar de enkelte spesialområder. 

Bjørn Ole Langslet er fagsjef for belysning.

Han kommer fra firmaet El Design AS, 

som ble kjøpt av Sweco første februar 2009. 

Langslet er rådgivende ingeniør og belysnings-

planlegger klasse 3, innendørs og utendørs 

belysning. På kontoret i Ski utenfor Oslo, 

hvor Langslet holder til, jobber 11 personer 

med elektroteknikk. Elektro er organisert i 

divisjonen tekniske installasjoner i Sweco og 

har hovedkontor på Lysaker. - Vi ønsket å bli i 

lokalmiljøet, og har med sammenslåingen fått 

større kapasitet til å kunne håndtere en god 

og stadig økende oppdragsmengde i området 

her rundt Ski, Frogn og Nesodden samt i Oslo. 

Ordreinngangen har vært jevnt økende og i en 

del tilfeller har det vært behov for å avgi opp-

drag til andre avdelinger i Sweco, sier han.

Sweco har som andre rådgiverbedrifter 

stor etterspørsel etter lysdesigntjenester. Som 

engasjert belysningsplanlegger er Langslet 

svært fornøyd med det. - Vi er i ferd med 

å etablere en gruppe på fire-fem personer 

sentralt som videreutvikler og styrker belys-

ningskompetansen innen Sweco. Jeg vil jobbe 

som faglig ansvarlig for lys og belysning, og 

kommer dermed til å jobbe enda mer med 

lys i fremtiden. Internt på avdelingskontorene 

er det personer som har mye kompetanse på 

lys, og Sweco ser på Norge som en helhet, og 

trekker med fagpersoner fra ulike avdelinger 

ved behov, sier Langslet. – For å styrke kom-

petansen ble Pål Thorstensen ansatt hos oss 

1. april. Han har erfaring fra leverandørsiden, 

og vil bli en viktig person i ressursgruppen. 

Vi ønsker å ansette flere, og vurderer søkere 

fortløpende. Vi er interessert i folk som 

brenner for dette med lys. Det jobbes med et 

bredt felt innen lys her hos oss, for faget har 

så mange aspekter. Det er nyttig å ha folk med 

forskjellig bakgrunn, legger han til. Bjørn Ole 

Langslet sitter også i komiteen som vurderer 

søkere til tittelen Belysningsplanlegger.

- Vi har også arbeidet noe med dagslys med 

hensyn på beregninger/vurderinger i eksiste-

rende og nye bygg, dette er en viktig energikil-

de som det må tas hensyn til i planleggingen. 

Armaturer leveres nå oftere med Dali styring, 

og prisene på styringskomponenter går hele 

tiden nedover. Bruk av styring med daglys og 

bevegelse er en forutsetning for å klare energi-

kravene. Effektforbruk var tidligere vanlig med 

ca 12-13 W/m2 i kontorbygg, og det er nå ikke 

uvanlig med ca 8 W/m2. Mulighetene er gode, 

men det må styres nøye for å nå kravene. Det 

er viktig med soneinndeling og behovsstyrt lys. 

Vi er bidragsytere til energieffektive anlegg og 

bærekraftig design og utvikling, det å utvikle 

bærekraftige løsninger er vår strategi, sier han.

- Sweco jobber for tiden med en større 

datahall i Nydalen hvor det kun skal benyttes 

LED belysning, og det er spennende. I pro-

sjekter anbefaler vi ofte at det legges opp til et 

lysnivå på 300 lux i kontorene i bygg og med 

LED bordlampe som tilleggsbelysning for å 

få tilstrekkelig lys på arbeidsflaten. Det gir en 

fin effekt når man har et noe lavere generelt 

lysnivå, og det blir mer fleksibelt ved at man 

Lys og 
skyggespill 

er viktig
Tekst: Halvor Gudim, foto: Sweco, Dag Jenssen, Halvor Gudim

Rådgiverselskapet Sweco har 1100 ansatte i Norge, og er et av Europas ledende 

rådgiverselskaper innen teknikk, miljø og arkitektur. Selskapet har en ambisiøs 

visjon om å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen disse 

områdene. Forretningsideen er å skape verdier gjennom å levere kvalifiserte 

rådgivningstjenester og bidra aktivt til en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Rockheim: Rockheim er 
et synlig landemerke i 
Trondheim. Fasadeblok-
ken på taket er laget av 
1790 glassplater Hver 
plate har porselenstrykk 
av legendariske plateco-
vere. I sommerhalvåret 
vil platene gi spen-
nende effekter med kun 
dagslys. I vinterhalvåret 
vil man ikke kunne se 
de keramiske trykkene. 
Derfor vil fasadeblokken 
være opplyst av 13 000 
RGB LED på fasaden. På 
to av veggene er det tet-
tere mellom punktene, 
og det gir mulighet for å 
vise bilder og film.  Ved-
likehold av lysanlegget 
gjøres fra taket. Museet 
har 4.500 m2 med ut-
stillingslokaler, i tillegg 
til en konsertscene med 
plass til 350 mennesker. 

kan justere lysnivå med en bordlampe. Det 

er unødvendig å belaste hele bygget med for 

mye lys. Det er fortsatt mange som hevder at 

500 lux som generell belysning er det ”eneste 

riktige”, tenk nytt! oppfordrer han.

- Statoil bygger et nytt kontorbygg i Stjør-

dal. Jeg har overtatt ansvaret for et spesielt 

prosjekt der etter Torbjørn Selnes, som så 

tragisk gikk bort i 2011. Prosjektet består av en 

kjegle som går ned gjennom hele kontorbyg-

get på tre etasjer, fra taket og ned til inngangs-

partiet med resepsjonen. Dette blir selve 

”smykket” i bygget. Løsningen distribuerer sol 

og naturlig lys på dagtid, og det skal mon-

teres kunstig lys som fordeles ned gjennom 

kjeglen/etasjene på kveldstid. Kjeglen vil 

også kunne skimtes utenfra i og med at den 

stikker opp gjennom taket i øverste etasje. Vi 

starter med prøvelyssetting av denne delen 

nå, og anlegget skal stå ferdig innen kort tid. 

Lysinstallasjonen består utelukkende av LED 

armaturer, og lyset er bygget opp av RGB 

pluss hvitt. Hvitt vil bli mest brukt, da i form 

av kelvinskift/dagslyssimulering for å erstatte 

dagslyset. Dette gir utallige mulighet for å 

lage scenarier med farget lys ved spesielle 

anledninger, forteller Langslet. 

Samferdselsetaten i Oslo planlegger gang- 

og sykkelgate gjennom hele Torggata, for-

slaget er sendt ut på høring nå. Belysningen 

omfatter gatebelysning, fasadebelysning og 

effektbelysning i møbleringssoner og torg for 

strekningen fra Youngs gate til Hausmanns 

gate. Belysningskonseptet bygger på premis-

ser i belysningsplanen for Oslo sentrum og 

dokumentet «Torggata, estetiske og arkitek-

toniske premisser». Belysningen skal være 

av høy kvalitet og øke tilgjengeligheten til 

Sjøormtårnet i Seljord

Vest-Telemark museum
»
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området, samt skape gode synsforhold for alle 

trafikanter og spesielt med henblikk på myke 

trafikanter. Det skal benyttes armaturer med 

god optikk og høy virkningsgrad. - Wire-

strekkbelysning vil bli benyttet som hovedbe-

lysning/gatebelysning i Torggata. Armaturene 

er plassert med en innbyrdes avstand på cirka 

30 meter og i senterlinjen av gaten tilsvarende 

den løsningen som finnes på strekningen fra 

Stortorvet	til	Youngstorget.	Bruk	av	fasade-

belysning skal defineres helhetlig for hele 

området. Det er få byggeiere, men byggene 

har svært forskjellige utforming, farge og 

overflate. Et bygg bør få «hvile» når det er 

mørkt, dersom det ikke er spesielt. Det kan 

brukes svakt lys, bare en svak markering. 

Dette er individuelt, hvert bygg må «føles på» 

og vurderes for seg, sier Langslet. 

Det er møblerte soner og åpne torg, og ef-

fektbelysning blir brukt for å markere og vise 

disse sonene. - Det er anbefalt å bruke lave 

master og lys som er integrert i møblene. For å 

tilfredsstille	kravene	til	Universell	utforming,	

blir det også lagt markering/merking ned i 

gatebelegget. Det gir en fin løsning og det ser 

ut til at de med spesielle behov har god nytte 

av å følge linjer. Jeg observerer ofte slike ting 

når jeg for eksempel venter på toget eller er på 

andre offentlige steder. Oppgaver vi tar som 

en selvfølge og som for oss er enkle, kan være 

vanskelige for synshemmede/blinde.

- Vi som lysdesignere har en stor oppgave. 

Det skal jo nå være LED for enhver pris, sier 

han med et smil. - Det som ofte har skjemmet 

med LED armaturer er blending og manglende 

skjerming av lyset. Lyset spres uten god nok kon-

troll, og ofte har de som bestiller hatt for dårlig 

kunnskap. Armaturleverandørene har blitt flin-

kere, og de designer nå nye armaturer beregnet 

for LED fra grunnen av, ved å utforme armatu-

ren og linser eller reflektorer etter lyskilden, og 

ikke bare ved å bytte lyskilde i en eksisterende 

armatur. Man må være nøye med styring av 

lyset. LED kan løse mange belysningsoppgaver 

og er allerede benyttet i stor utstrekning, men 

man må ofte ta kostnaden med å velge godt og 

riktig utstyr for å få et godt anlegg som fungerer 

fullt ut. I en del anlegg pøses det også på med 

for mye lys. For eksempel i en park skal man 

ikke lyse opp alt, og heller ikke like mye overalt, 

noe må få hvile. Lys og skyggespill er viktig, men 

øyet bruker samtidig tid på å omstille seg. Også 

for svaksynte gjelder det bruk av lys med måte, 

det er ikke alltid mengden lys det kommer an 

på,	avslutter	belysningsplanlegger	Bjørn	Ole	

Langslet i Sweco.

fa
kt

a Sweco:
•	 7	600	medarbeidere	i	12	land

•	 Sweco	i	Norge	har	1100	medarbeidere,	
30 kontorsteder, 2000 kunder, 7500 
oppdrag per år, hovedkontor på 
Lysaker/Oslo

•	 Sweco	har	pågående	prosjekter	i	80	
land globalt

•	 Delt	inn	i	fagområdene:	Vann	og	miljø,	
Tekniske installasjoner(hvor lys inngår), 
Energi, Bygg og konstruksjoner, 
Industri, Arkitektur, Prosjektledelse og 
Geografisk IT

utvalg av prosjekter fra 
avdelingskontorene:
•	 Sogn	og	Fjordane	Kunstmuseum

•	 Troldsalen	i	Edvard	Grieg	Museum,	
totalrenovering

•	 Høgskolen	i	Bergen

•	 Statoil’s	nye	Kontorbygg	i	Bergen

•	 City	Nord	i	Bodø	(Nord	Norges	største	
kjøpesenter).

•	 Smoltanlegg	i	Mørsvika

•	 Statoil’s	nye	kontorbygg	i	
Stjørdal(NOBS)

•	 Vest	Telemark	Museum,	Dalen

•	 Bok	og	Blueshus	Notodden

•	 Rockheim,	Norsk	rockemuseum	i	
Trondheim

•	 Sjøormtårnet	i	Seljord

•	 Regjeringskvartalet	i	Oslo(R6)

•	 Nob	i	Bergen,	Tannlegehøyskolen

•	 Helsfyr	Atrium,	Oslo.

•	 Aulaen	i	Oslo	(totalrenovering).

•	 Skagerak	Energi,	Nytt	hovedsete,	
Porsgrunn.

•	 Tangenten,	Nytt	rådhus	-	Nesodden.

•	 Torggata-	Oslo,	Miljøgate

•	 Tiedemannsbyen	i	Oslo

•	 Norges	Bank,	renovering

•	 Diverse	Veilysprosjekter	og	
Feltutbygginger

 Kommunestyret på Notodden 
vedtok i februar 2012 å bygge et 
Bok og Blueshus.

Universitetets aula, Oslo.

»
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Ny serie robuste og effektive LED armaturer, som er enkle å installere og erstatter forrige generasjon 
AquaLED og Nautilus. Armaturene drives enten med integrert strømforsyning (230 V) eller med ekstern 
driver (24 V) og finnes i flere størrelser S, M, L og XL. Med lave overflatetemperaturer og levetider på 
opptil 35.000 timer, egner de seg for mange bruksområder både innendørs og utendørs. AquaLED 2 
finnes i både 3000K, 4000K og i blå.

AquaLED  2®  



Hvilken bakgrunn hadde du, da du kom til 

Lyskultur i 1997?

Jeg hadde elektroingeniør- og økonomibak-

grunn da jeg begynte i Lyskultur. Jeg kom fra 

grossist-virksomheten i Alcatel-konsernet, 

der jeg i hovedsak jobbet med strategi og 

produkter. TFør det hadde jeg en mangeårig 

bakgrunn fra Philips, som jeg nevner fordi 

jeg traff en meget engasjert person i lysavde-

lingen der; Torgeir Sogge, en nestor i miljøet, 

som også har vært meget sentral i Lyskulturs 

arbeid. Han ble en inspirasjonskilde for meg, 

og har betydd mye for min interesse for lys. 

Du gikk rett inn i stillingen som direktør 

for Lyskultur, hvordan opplevde du det?

Da holdt vi til under helt andre forhold enn 

i	dag;	i	noen	lokaler	i	en	villa	på	Blommen-

holm, med en og en halv stilling i adminis-

trasjonen. Lys handlet på den tiden først og 

fremst om det elektriske lyset, og var sterkt 

teknisk orientert både nasjonalt og interna-

sjonalt. Medlemsmassen bestod hovedsakelig 

av ingeniører, rådgivere, installatører og pro-

dusenter. E-verkene, som hadde vært med på 

å stifte Lyskultur, var den gang også en sentral 

medlemsgruppe i organisasjonen.  

Belysningsmessig	sett	var	det	noe	fokus	på	

helse, lite på estetikk, og det var lite opp-

merksomhet på lys og belysning i media, i de 

politiske miljøene og blant forbrukerne. I mot-

setning til i dag, var det lite bevissthet rundt lys 

og belysning. Lys ble sett på som funksjonelt, 

og Lux-tabellen var det sentrale dokumentet.

Personlig synes jeg det var en spennende 

tid å starte opp i Lyskultur, blant annet fordi 

det ble viktig å meisle ut mål og synliggjøre 

organisasjonen. En sentral oppgave bestod i å 

modernisere hele organisasjonen. I samar-

beid med tillitsvalgte og medlemmer, vedtok 

vi en ny strategisk plan med mål, overordnet 

strategi, og en visjon om hva Lyskultur skulle 

være i fremtiden. Det var da Lyskultur ble 

etablert som Norsk kunnskapssenter for lys, 

noe som nærmest har blitt et varemerke for 

organisasjonen. 

Moderniseringsprosessen har gått ut på å 

konkretisere møtearenaer, formalisere samar-

beid, og få til en vekst, en synlighet og definere 

klare mål! Organisasjonen økte i omfang, i 

antall medlemmer, med flere ansatte og en 

større omsetning. Det har vært et viktig mål for 

meg å engasjere folk over hele landet, ikke bare 

sentralt på Østlandet. Det har vært en av de 

fantastiske sidene ved å jobbe i Lyskultur, at jeg 

har fått oppleve så mye interessant og møtt så 

mange flotte, dyktige og engasjerte mennesker!

Det er åpenbart viktig for deg at Lyskultur 

fremstår som et kunnskapssenter og en pre-

missgiver for kvalitet. Hva legger du i det?

Vår merkevare utover navnet Lyskultur, er 

Norsk kunnskapssenter for lys. Det jobbet 

vi frem gjennom strategiprosjektet vårt, som 

startet i 2005. Det gir en beskrivelse av hva 

Lyskultur er, og målsettingen innebærer 

«Å seile har vist meg det  
hav av kontraster som bor  
i det nordiske lyset!»

Tekst: Helena Kive, foto: Halvor Gudim

Administrerende direktør for lyskultur Petter N. Haug, lyskulturs ansikt utad, takker for seg denne somme-

ren etter 15 års innsats for organisasjonen. Han har frontet lyskulturs medlemmer med et sterkt engasje-

ment, og har spilt en vesentlig rolle i utviklingen av organisasjonen til det den står for i dag og den posisjo-

nen organisasjonen har som et kunnskapssenter for lysfaglig kompetanse. 

Petter N. Haugs engasjement for lysfaget i disse årene, har bidratt til en økende interesse for lys i samfun-

net, og til en større offentlig oppmerksomhet vedrørende lys, samt til en utvikling av lys og belysning i Norge.

Før han forlater stillingen, er tiden inne for et tilbakeblikk og noen personlige betraktninger.

»
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en annerkjennelse av organisasjonen og 

medlemmene. 

Fra min side var intensjonen bak det nettopp 

å tydeliggjøre at det finnes mange kunnskaps-

rike og kompetente mennesker knyttet til lysfa-

get i Norge, og bidra til at de blir benyttet av de 

miljøene som har behov for den kunnskapen. 

Det har derfor vært veldig viktig å jobbe knall-

hardt for begrepet Norsk kunnskapssenter for 

lys, og det har vært et bevisst valg å dyrke det 

som en slags merkevare.

Jeg mener også at begrepet Norsk kunn-

skapssenter for lys bidrar til å utvikle faget 

vårt, til å skape nye ideer og nye prosjekter, og 

initiativ i ulike miljøer direkte eller indirekte 

knyttet til lys og belysning.

Du kan se tilbake på 15 år i organisasjonen. 

Hva vil du si har vært fremtredende i denne 

tiden, og hvilke saker har hatt spesielt fokus?

Miljøet har vært sterkt mannsdominert. For 

15 år siden var kunnskapsbasen som omhand-

let lys forgubbet, og kunnskapen stod i fare for 

å dø ut på sikt. Det ble derfor svært viktig å få 

en ny generasjon lysinteresserte på banen. 

Profesjonalisering av kompetanse:

Det første vi gjorde var å se på mulighe-

tene for kompetanseheving overfor mange 

forskjellige grupper. Av den grunn begynte 

vi helt konkret med å utvikle egne kurs på 

grunnivå. Vi arrangerte masse kurs for alle 

mulige grupper innenfor tre ulike fagområ-

der; lysteknikk, helse og estetikk.

Kurs i lysteknikk ble rettet mot grupper vi 

allerede hadde noe kontakt med. Innenfor 

helsesektoren henvendte vi oss blant annet til 

optikere, bedriftshelsetjenestene og forskjel-

lige institusjoner. Når det gjaldt kursene med 

fokus på det estetiske, måtte vi nå frem til 

arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarki-

tekter og designere.

Slik fikk vi opp volumet og tempoet 

på kurs, i tillegg økte vi kunnskapen om 

Lyskultur og videreutviklet organisasjonens 

nettverk. Vi utviklet mange nye kurs og fikk 

et kjempe-engasjement blant medlemmene 

i Lyskultur. For det var de som den gang var 

med på å gjennomføre kursvirksomheten. Da 

hadde vi ikke mange mennesker i administra-

sjonen som kunne bidra noe særlig til det.

I	samarbeid	med	NTNU	etablerte	vi	en	

formalisert form for etterutdanning, en 

belysningsplanlegger-utdanning for dem som 

allerede hadde mange års erfaring. Gjen-

nom å ta en høyere etterutdanning som ga 

studiepoeng, kunne man avlegge eksamen. 

Formelt resulterte det i et bevis på at man 

innehadde kunnskap, noe som ledet videre til 

jobb og oppdrag, samtidig som det var noe å 

vise til når man søkte nye stillinger. Dermed 

fikk vi økt anseelsen på den kunnskap folk 

besittet. Det å formalisere dette, var virkelig 

kjempeviktig!

En etablering av en helhetlig lysdesigner-

utdanning:

Neste steg gikk ut på å få folk helhetlig 

utdannet innen faget lys fra grunnen av. 

Lysdesign var et definert fagområde allerede 

da vi begynte å diskutere etableringen av 

lysdesignstudiet her i landet.

Vi hadde kun etterutdanningen som 

Lyskultur	stod	for.	Utover	det	fantes	det	noen	

relevante	fag	på	NTNU	både	på	elektro-	og	

på arkitektstudiet, noe på Kunsthøgskolen 

i Oslo og kanskje på Arkitektur- og Design-

høgskolen, men det fantes ingen helhetlig 

utdanning. For å forbedre dette igangsatte vi 

et forprosjekt, med mål om å etablere et eget 

lysdesignstudium i Norge. Deretter ble det 

gjennomført et hovedprosjekt sammen med 

Høgskolen	i	Buskerud,	som	til	slutt	ledet	frem	

til en oppstart av det som i dag er en treårig 

bachelorutdanning i lysdesign.

Nordisk lys som merkevare:

Jeg har stor tro på at vi kan øke annerkjen-

nelsen og interessen for lys ytterligere, ved 

at vi holder fast på noe som er konkret og 

forståelig for alle. Hvis vi sier at vi her i nord 

har helt spesielle lysforhold, så forstår folk 

det med en gang! Vi bruker mye stearinlys, vi 

liker varmt lys! Reiser vi sørover, ser vi at de 

foretrekker et kaldere, nesten blålig lys fordi 

klimaet er varmere der. Her ønsker vi oss den 

motsatte effekten og opplevelsen. Det er en 

kultur, og ikke minst en historikk bak det!  Vi 

skaper lysdesign og vi skaper belysningsan-

legg med dette som utgangspunkt. Jeg mener 

vi kan skape en merkevare, som gjør at vi 

som jobber med lys i de nordiske landene 

kan bruke begrepet det nordiske lyset, til vår 

fordel. Dette forsøker vi å synliggjøre gjen-

nom boken ”NORDIC LIGHT”, som jeg var 

så heldig å få være med på å utarbeide.

Scandinavian design har blitt et slogan for 

skandinaviske designere på mange måter, 

og det brukes helt bevisst i forhold til å selge 

produkter. Dette kan også lysdesignere bruke 

for å selge sine lysdesign. Produsentene kan 

bruke det, fordi de kan bistå med å skape 

dette lyset; Nordic light og Nordic lighting 

design. Det trenger vi, også vi som driver en 

organisasjon innen lys og belysning! Vi lever 

i konkurranse med resten av verden, og vi 

kobles internasjonalt nå oftere opp mot andre 

lysmiljøer og andre miljøer for øvrig.  

FoU, prosjektutviklingsarbeid:

En organisasjon skal også etter min oppfat-

ning være en pådriver for at det skjer en utvik-

ling innenfor det organisasjonen jobber med. 

I vårt tilfelle lys og belysning, som innebærer 

både dagslys og kunstig lys. Som pådriver må 

vi ta initiativ til å starte opp ulike forsknings-

prosjekter, og i enkelte tilfeller vil det også 

være riktig å være med i prosjektene. Det har 

vært spennende å være med fra «a til å» i en 

slik prosess. Fra å skrive søknad, til å fullføre 

prosjektet og rapportere tilbake til f.eks. 

bidragsytere, for så være med på lanserings-

seminarer av rapporter i inn- og utland.

I et slikt arbeid ligger det en ytterligere 

annerkjennelse av organisasjonens medlem-

mer. Det er hovedsakelig medlemmene og det 

nærmeste nettverket som deltar i prosjektene, 

og som gjennom sin kunnskap, sin forskning 

og sine uttalelser også synliggjør en utvikling 

av lysfaget. Deltakelse i forskningsprosjekter 

handler med andre ord veldig mye om en syn-

liggjøring av og en utvikling av lysfaget.. 

Vi har også gått inn i prosesser, og for eksem-

pel sagt at norske byggeiere må være mye mer 

presise vedrørende hva de ønsker av et lysan-

legg. Det finnes ikke ett standard bygg, og det 

finnes heller ikke ett standard lysanlegg. Frem 

til i dag, men kanskje i mindre grad nå enn før, 

har byggeiere beskrevet at de ønsker et standard 

lysanlegg, uten å spesifisere ytterligere.

Vi ønsker at byggeierne skal bli mer 

kravstore, og være mye mer konkrete på hva 

de vil ha inn i byggene. Det gjør byggene 

mer attraktive både for brukere og for dem 

som eiere, og det betyr at det vil være lettere 

å leie ut, lettere å selge osv. Det er en form 

for utviklingsarbeid vi har bedrevet, som er 

knyttet til dette. Jeg vil poengtere at dette ikke 

utelukkende omhandler næringsbygg, men 

også boliger og utendørsbelysning. 

Vi har nettopp utgitt en statlig veileder om 

utendørsbelysning i byer og tettsteder, Lys 

på stedet. Den har vi utarbeidet på vegne av 

den norske regjering. Vi var langt unna noe 

slikt for 15 år siden, så det er klart dette er en 

formidabel utvikling!

Lys relatert til helse er selvsagt også en es-

sensiell del av den forskningen vi driver med 

innenfor lys. 

Lyskultur har vært en pådriver for å få i 

stand forskningsprosjekter, og Lyskultur har i 

dag en annerkjennelse som kan utløse offent-

lige støttekroner.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg i 

dag?

En typisk arbeidsdag er meget variert, og 

det har den også vært gjennom 15 år. Det 

har vært en jobb som har fulgt meg døgnet 

rundt, som jeg ikke alltid har kunnet legge 

fra meg. Jeg går daglig gjennom e-post fra 

hele kloden, og svarer på henvendelser som 

kommer fra medlemmer, ikke-medlemmer 

og medier. Jeg deltar i møtevirksomhet med 

medlemmer, kommunestyrer, utvalg og ar-

beidsgrupper, med bedrifter og myndigheter. 

Lyskultur inviteres nå til statsråder, og det 

er jeg særdeles fornøyd med. Da er mitt mål 

om at organisasjonen skal kommunisere mot 

høyeste nivå oppnådd!

Det blir mye reising for min del; det er mø-

ter og messer, konferanser og seminarer. Jeg 

holder kurs og foredrag, og regner at jeg hol-

der opp mot 50 foredrag i året. Det er en viktig 

del av det arbeidet jeg gjør. Å skape nettverk 

er også av stor betydning for organisasjonen. 

Så tar jeg del i det faglige arbeidet, jeg er 

prosjektleder i noen prosjekter, og har typiske 

administrative oppgaver som økonomi og regn-

skap. I tillegg har jeg ansvar for medarbeiderne 

i administrasjonen. Det er betydningsfullt for 

meg å ivareta administrasjonen, og skape gode 

mellom-menneskelige relasjoner.

Hva er du glad og stolt over når du nå ser 

tilbake? 

Lysdesignerutdanningen:

Det mest spennende har vært etableringen 

av lysdesignerutdanningen! Lyskultur var en 

viktig pådriver for en etablering av utdan-

ningen i Norge. Det er noe av det morsomste 

jeg har drevet med, og noe av det jeg er mest 

fornøyd med at vi har fått til. Det har skapt 

så utrolig mange positive ringvirkninger, i 

alt fra bedriftene som bistod oss økonomisk 

og praktisk for å få det i gang, til at det nå 

etableres nye lysdesignbedrifter med perso-

ner som har fullført studiet og har fått noen 

års erfaring. Da har vi fått til akkurat det vi 

ønsket; et engasjement omkring faget blant 

mange unge, en generell økning av interes-

sen og anerkjennelsen for faget, samt å få 

synliggjort dette. Ikke minst har vi fått lys 

inn som en del av planleggingsprosessen.

Bladet LYS:

Det er fantastisk hvilken utvikling som 

ligger bak bladet LYS. Fra å være «Nytt fra 

Lyskultur», en ti-siders intern medlemsinfor-

masjon som kom ut regelmessig omtrent tre 

ganger årlig, til dagens LYS som er et omfat-

tende magasin som nå i år også kommer ut 

i en elektronisk utgave  og distribueres til 

kanskje 50.000 mennesker. Det har skjedd et 

kvantesprang! 

Redaksjonen består av ivrige medlemmer, 

der alle bidrar. Samtidig har det vært nød-

vendig	å	bygge	sten	på	sten.	Utviklingen	har	

pågått over 15 år. Til å begynne med gjorde jeg 

alt selv. Hus og hjem så jo ikke ut da, den gang 

hele bladet lå utover! Kjempespennende, 

morsomt å se tilbake på, men stressende også 

der og da; jeg skulle skrive, ta bilder, samle 

inn materiell og stille hos grafikeren! Jeg vet 

alt om hvordan et blad lages, fordi jeg måtte 

være med helt fra grunnen av. Slik sett lærer 

man seg mye i en jobb som dette, fordi man 

får være med på prosessene, og derfor får en 

forståelse av hvordan ting fungerer.

Lyskulturs annerkjennelse som et kunn-

skapssenter for lys:

Vi vil at myndighetene skal mene at Lyskul-

tur er stedet man henvender seg til, når det 

handler om lys og belysning. Vi har fått øket 

annerkjennelsen for det lysfaglige, og tatt et 

initiativ til å etablere oss som det kunnskaps-

senteret vi skal være. I dag har vi det nær-

meste vi kan komme en offisiell rolle, slik at 

det er formalisert at det er til Lyskultur man 

henvender seg når man vil ha informasjon 

om lys i Norge. Da fungerer Lyskultur som et 

informasjonsorgan ut i den store verden, både 

nasjonalt og internasjonalt. 

Nordlys:

Det er svært viktig for Lyskultur å være med 

i det arbeidet som skjer internasjonalt, og en 

del av det arbeidet er å være knyttet opp mot 

de andre belysningsorganisasjonene i Norden. 

Det har jeg vært veldig bevisst på, og derfor tok 

jeg i sin tid initiativ til å formalisere det. Det var 

for så vidt etablert et fellesskap mellom orga-

nisasjonene, vi hadde møter en gang i året og 

diskuterte aktuelle saker med hverandre. Hvert 

fjerde år ble det arrangert en nordisk konfe-

ranse som gikk på rundgang mellom landene, 

men ingenting var formalisert. 

Det jeg tok initiativ til, var å etablere 

det som i dag heter Nordlys, de nordiske 

lysorganisasjonenes sammenslutning. Vi ble 

enige om noen retningslinjer, og fant frem til 

aktuelle saker vi kunne samarbeide om.

I dag utveksler vi viktig faglig informasjon og 

samarbeider om utviklingsprosjekter, utgivelser 

og arrangerer konferanser. Vi utveksler artikler »

»
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til våre magasiner om lys, og vi bruker hveran-

dres publikasjoner eller tekster, enten vi kjøper 

dem fra hverandre eller får lov til å oversette.

Vi står sterkt som en nordisk enhet når vi 

skal gi våre stemmer inn mot CIE eller CEN 

og det øvrige internasjonale arbeidet.  Nå 

møtes vi også for å diskutere konkrete saker 

minst hvert halvår, og det fungerer svært godt!

Nordic Light og Nordic Lighting Conference

Et prosjekt jeg er veldig glad for at jeg fikk fer-

digstilt, er utgivelsen av boken Nordic Light. 

Dette er nok et eksempel på hvordan vi kan 

oppnå konkrete resultater gjennom det nor-

diske samarbeidet. Jeg var prosjektleder og 

fikk anledning til å skrive i boken, og hadde 

gleden av å være med i redaksjonen sammen 

med en dansk kollega.

Nå i november 2012 vil vi få enda et synlig 

bevis på hva det nordiske fellesskapet og sam-

arbeidet kan føre til, gjennom Nordic Lighting 

Conference. Det er noe jeg har kjempet for; 

å få til en konferanse, en synlig arena hvor vi 

møtes for å diskutere aktuelle temaer. En slik 

arena vil bidra til at vi fra Norden kan dyrke 

vårt fellesskap, dette med det nordiske lyset, 

og til at andre temaer vi kjenner hverandre 

igjen i, belyses. 

Hva har du opplevd som vanskelig, og hva 

har gjort deg opprørt? 

Det har vært en utfordring å drive en organi-

sasjon som skal være nøytral. Det er mange 

saker som har fristet til uttalelser, og det har 

vært frustrerende ikke å kunne kommentere 

flere av dem. Det har ligget veldig langt frem-

me for meg at jeg skal opptre nøytralt som 

daglig leder, fordi jeg ønsker å fremstå som 

hundre prosent lojal i forhold til organisasjo-

nen og medlemmene. Ved å være nøytral, kan 

jeg snakke åpent med alle medlemmer. 

Overfor produsentene har jeg jobbet med 

ulike grupper i forskjellige perioder. Mine 

mål har vært at dette arbeidet skulle komme 

alle til gode, og at summen av min innsats og 

deltakelse skulle være balansert. Det har ikke 

alltid vært like lett å få forståelse for det, og 

jeg har derfor også møtt kritikk.

Det er en stor utfordring å balansere øko-

nomien i en non-profit organisasjon, som skal 

være i utvikling. Vi er nødt til å tjene penger 

på noen områder, da det på andre områder 

utelukkende er kostnader. Vi har ikke pro-

dukter som vi skal selge, vi har ikke marginer 

som vi kan overvåke som en ren salgsbedrift. 

I dag er det slik innenfor den type organisa-

sjon som vi driver, at vi må søke om støtte via 

konkrete prosjekter. Det kan være offentlig 

støtte eller støtte fra bedrifter, institusjoner 

og organisasjoner. Det er viktig for Lyskulturs 

arbeid og videre utvikling, at man er i stand 

til å søke om og motta støtte til dette arbeidet. 

Det er også slik at det er mindre frivillig inn-

sats fra medlemsmassen nå enn før. Dermed 

må vi betale mer i dag for å få gjennomført 

et stykke arbeid, enn det vi gjorde f.eks. for 15 

år siden, da vi i tillegg faktisk også fikk en del 

offentlig støtte for å drive faglig arbeid. 

Når vi skal etablere for eksempel et 

publiseringsprosjekt, må vi søke om støtte 

til gjennomføring av det. Da er vi nødt til å 

ha myndighetenes oppmerksomhet rettet 

mot oss. I forkant har vi gått ut og fortalt 

norske myndigheter at det er helt nødvendig 

å få dette i orden, få en anbefaling eller en 

beskrivelse i forbindelse med for eksempel 

skolemiljøene, slik at elevene skal få verdige 

og gode læringsforhold. 

Så kan vi som nøytral organisasjon, og det 

er fordelen med Lyskultur, fortelle hva vi 

står for, og hvem vi er. Videre, må vi formidle 

at det er viktig at nettopp vi; Lyskultur, som 

gjennomfører dette arbeidet.  De som fysisk 

utfører arbeidet utover noe koordinering og 

prosjektledelse fra administrasjonens side, 

er Lyskulturs medlemmer stort sett, i form av 

betalte oppdrag. 

Publikasjonsarbeidet er en av grunnpila-

rene i hele organisasjonen Lyskultur, faglig 

og økonomisk. Vi utvikler og selger publika-

sjoner, og benytter disse som grunnlag for 

kursene våre. For meg har publikasjonsvirk-

somheten vært noe av arvesølvet i Lyskultur. 

Gjør vi ikke det godt, vil andre ta rollen og 

posisjonen som utgivere av veiledere til hvor-

dan lys skal håndteres.

Publikasjonsarbeidet kan brukes som en 

døråpner overfor myndighetene og sørge for 

å ha en dialog med de rette personene.  Det er 

viktig å kunne gjøre det som Lyskulturansatt. 

Jeg har brukt den nøytraliteten og den ideelle 

virksomheten vi driver som bakgrunn, for 

å kunne gå inn i dialog med myndigheter, 

bedrifter og andre organisasjoner.

Lyskultur har flere internasjonale samar-

beidspartnere. Hvilken vil du fremheve som 

en spesielt viktig aktør for organisasjonen?

Det er av stor betydning at Lyskultur er en del 

av det globale nettverket. En av de sentrale 

arenaene vi bør være med i, også i fremtiden 

er CIE. Jeg ser på CIE som en organisasjon 

som bidrar til en utvikling innen lys og belys-

ning innenfor dagslys og kunstig lys. Fors-

kningsarbeidet vektlegges, og på bakgrunn 

av det kan man øke presset på nasjonale og 

internasjonale myndigheter. Ta for eksempel 

temaet energi; arbeidet som gjøres innenfor 

forskning, og samarbeidet man har gjennom 

CIE bidrar definitivt til å redusere energifor-

bruket til belysning, og bidrar til å gjøre byg-

gene mer energivennlige og brukervennlige. 

Vi snakker om miljø og samfunnsansvar.

Hva forbinder du med det nordiske lyset?

Årstidsvariasjonene og skiftene i lyset! Stem-

ningene som lyset skaper. Det myke varme 

lyset, det knallharde, kalde lyset. Når jeg 

tenker på det nordiske lyset, skaper det bilder 

hos meg av stearinlys, og av solnedgang og 

fjellvidder. Tanken og følelsen og opplevelsen 

av hva nordisk lys er, har jeg fått blant annet 

gjennom seiling langs kysten og på havet. 

Du er en habil amatørmusiker, og har spilt i 

storband i en årrekke. Hva gir musikken deg?

Musikken gjør at jeg kan koble ut! Den betyr 

energi og glede, og jeg har via musikken 

tilgang til et helt annet miljø og et annet 

nettverk enn det jeg ferdes i til daglig.

Seiling er en annen aktivitet jeg har drevet 

med i alle år. Å seile i seg selv er flott, men å 

seile på havet er den ultimate opplevelsen da 

det gir en følelse av frihet. Seile i Skagerak 

under stjernehimmelen, helt uten tente lys 

ombord. Alene på havet. Det er ubeskrivelig! Å 

få med seg skumringen, oppleve nattehimme-

len, mens soloppgangen og morgensolen ven-

ter…..samt det helvete som er der under storm! 

Jeg har seilt i Skagerak i orkan, noe jeg husker 

som en helt fantastisk opplevelse. Da opplever 

du virkelig kontrastene mellom lys og mørke, 

og spennet fra det blikkstille til det enorme 

lydtrykket fra havet når det står på som verst. 

Sammen utgjør det en del av helheten. 

Ser du en sammenheng mellom lys og 

musikk?

Ja,	helt	klart!	Begge	deler	skaper	stemninger,	

som vi påvirkes av som mennesker. En av de 

sterkeste musikkopplevelsene jeg har hatt, 

hadde jeg på en øvelse. Da slukket vi lyset, 

og satt i fullstendig mørke. Det førte til en 

annen form for samspill, via aktiv lytting!

For å forstå lys må man ha opplevet det 

totale mørke. Å forstå musikk, fordrer at 

man kjenner til stillhet og kan skille nyanser. 

I dårlig musikk er det ingen dynamikk, det 

er masse mas ut! Et dårlig lysanlegg gjør 

tilsvarende, det pøser ut lys. Lys uten mål og 

mening! Er jeg i et kjøpesenter med «muzakk» 

hvor lyset heller ikke fungerer, klarer jeg ikke 

være der. Jeg må ut!

Hvilke egenskaper ser du helst i din et-

terfølger?

Jeg tenker det er viktig at den personen 

i særlig grad kan stole på seg selv, og får 

anledning til å kunne utvikle seg i stillingen. 

Det å være klarsynt i forhold til at Lyskultur 

er en sammensatt organisasjon, sammensatt 

av svært mange forskjellige personer og 

bedrifter, gjør at det i stor grad handler om 

evnen til å kunne kommunisere med mange 

på kryss og tvers. Dette berører menneske-

lige egenskaper, og vil være utrolig viktig!

Det faglige kan man for en stor del lære 

seg, for å si det veldig enkelt. Det er selvsagt 

positivt om vedkommende har alle kvalifi-

kasjoner fra oppstarten, men dette er ikke 

avgjørende. Det kan gjerne være en som 

har lysfaglig bakgrunn, men det med å være 

klarsynt; kunne kommunisere med mange, og 

være et bindeledd, som et lim i organisasjo-

nen er av avgjørende betydning. 

Det har jeg forsøkt å være, og jeg tror det er 

veldig viktig at en ny person er det samme. I til-

legg må det være en uredd person, som er tyde-

lig og som kan tåle kritikk og motstand, og som 

sagt, kan fungere som limet i organisasjonen!

Hva mener du er viktig å fokusere på i det 

videre arbeidet i Lyskultur?

Å skape en organisasjon for og med med-

lemmene, som har konkrete mål. Det må 

arbeides videre med det arbeid som pågår, 

og som Lyskultur er engasjert i. Det må 

skapes større muligheter til å kunne videre-

utvikle Lyskultur som organisasjon. Det går 

på det lysfaglige, det går på det praktiske, 

og det går på det økonomiske. Dette krever 

også et økt engasjement blant medlemmene. 

Når det gjelder medlemsmassen så er den 

mer sammensatt en tidligere, og behovene er 

vesentlig mer uensartet. Det ligger utfordrin-

ger her, for eksempel har helsesektoren helt 

andre behov enn installatørene.

Lyskultur skal være en åpen organisasjon. 

Det er svært viktig! Vi må fortsette med å 

være i dialog med andre organisasjoner. Vi 

har organisasjoner vi har samarbeidsavtaler 

med, det gjelder også organisasjoner som 

indirekte er involvert i lysfaget, som RIF, 

NIL,	NAL,	Grønn	Byggallianse	og	andre,	

men	også	organisasjoner	som	Bellona,	som	

er aktuelle i flere saker hvor lys er et tema.

Det er også av betydninga å ha samarbeid 

med toneangivende bedrifter og næringsli-

vet forøvrig. Det gjelder ikke bare våre egne 

medlemmer, men og aktører f.eks. innen 

byggenæringen. 

Det ligger selvfølgelig noen utfordringer 

i dette, som må prioriteres i hverdagen. Den 

utfordringen har bare blitt større med årene. 

Det er langt flere oppgaver som ligger der 

enn det vi greier å rekke over, vi kunne derfor 

gjerne vært flere personer i administrasjonen. 

Du går til en nyopprettet stilling i Norske 

Arkitekters Landsforbund. Kan du fortelle 

litt om stillingen, og hvilke arbeidsoppga-

ver du får ansvar for der?

Min nye stilling i NAL blir formelt sett 

som leder av NAL’s fagavdeling. Det er en 

nyopprettet stilling hvor jeg skal lede en ny 

avdeling som skal samle alle NAL sine fag-

aktiviteter. NAL skal ta fatt på en strategipro-

sess for hele organisasjonen, hvor jeg skal ha 

en sentral rolle. Det vil bli en utadrettet rolle 

hvor organisasjonsstrategi og prosjektarbeid 

vil være sentrale elementer.

Jeg regner med å få god bruk for min 

erfaring fra Lyskultur, og ikke minst vil jeg få 

anledning til å spille på mitt store nettverk 

etter alle årene i Lyskultur. Jeg vil således få 

anledning til å opprettholde kontakten med 

mange hyggelige og kunnskapsrike mennes-

ker derfra og fra andre miljøer. Det gleder 

jeg meg over! Det gjør det også mindre van-

skelig for meg å forlate Lyskultur, når jeg vet 

at det er så mange positive og kjempedyktige 

mennesker knyttet til organisasjonen.

»
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Døgnrytmer og årstidsrytmer
Døgnrytmer og årstidsrytmer er viktige for 

psykisk helse. Døgnrytmene, de cirkadian-

ske rytmene (CR-ene), med perioder rundt 

24 timer, er de sterkeste. ”Cirkadiansk” betyr 

”omtrent ett døgn”. CR-ene er endogene, 

hvilket betyr at de hører cellene naturlig til. 

Likevel lar de seg justere av ytre faktorer, 

som solstråling. Lyset synkroniserer CR-ene 

via lysmottakere (fotoreseptorer) i de ”intrin-

sikt fotosensitive retinale gangliecellene” 

(ipRGC-ene) i netthinna vår. De er en ny-

oppdaget celletype som ligger foran stavene 

og tappene, og som sender lyssignaler inn i 

hjernen via egne nervebunter. 

Et stoff som heter melanopsin, er lysab-

sorbator. ipRGC-ene kommer i tillegg til de 

fire reseptortypene som har med synet å 

gjøre. Av synspigmenter har vi tre typer for 

fargesynet i de 6 millioner tapper og en type 

for skumringssyn i de 125 millioner staver i 

netthinna.	Blinde	mennesker	med	ødelagte	

staver og tapper kan fortsatt ha ipRGC-er 

som virker. Lyset kan justere døgnrytmene 

også hos denne gruppen blinde. ipRGC-ene 

sender signaler til de suprachiastmatiske 

kjernene, SCN-ene, to små celleklumper nær 

det stedet der de to synsnervebuntene krysser 

hverandre, det optiske chiastma. Fra SCN-ene 

sendes signaler videre til pinealorganet, der 

utskillelse av melatonin (”mørkehormonet”) 

dempes når det er lyst. CR-funksjoner styrer 

kroppstemperatur, søvnighet og utskillelse 

av en rekke hormoner. Det er ikke rart at CR- 

forstyrrelser påvirker vår mentale helse.

Nedstemthet i mørketiden kalles SAD, 

”seasonal affective disorder”. Vi vil foreslå å 

bruke ordet ”mørketidsnedstemthet”. SAD 

er ofte knyttet til CR-forstyrrelser, klassifise-

res gjerne under bipolare lidelser og lar seg 

objektivt påvise. SAD-perioder kommer oftest 

om høsten når daglengden avtar, og drar 

med seg nedstemthet, økt søvnbehov, tidlig 

oppvåkning, forskyvninger av melatoninsy-

klus og økt appetitt. Typiske forekomster er 

mellom 0.4 og 2.9%, ofte økende med økende 

breddegrad, og ofte høyere for kvinner enn 

for menn. CR-forstyrrelser kan ha innflytelse 

på ADHD og hukommelsessvikt. Rotter 

med unormale CR-er sover godt, men lærer 

langsomt og husker dårlig. Dette kan skyldes 

forandringer i nerveoverføringen i hjernen. 

Personer med ADHD har økt risiko for SAD. 

Noen mener at CR-forstyrrelser kan virke ne-

gativt på pasienter med Alzheimers sykdom 

og Downs syndrom, og at søvnforstyrrelser 

hos autister kan skyldes avvikende CR-er.

D-vitamin
SAD kan delvis skyldes årstidsvariasjonene 

av D-vitamin i blodet. I Norge er som-

mernivåene opp til 50 prosent høyere enn 

vinternivåene. I 1980-årene oppdaget man at 

det er høye konsentrasjoner av D-vitaminre-

septorer (molekyler som binder D-vitamin 

til	seg)	i	sentralnervesystemet.	Binding	til	

nervecellemembraner påvirker signaloverfø-

ringen. Et lavt D-vitaminnivå kan føre til økt 

konsentrasjon av et hormon (PTH) som lages 

av skjoldbruskkjertelen, og dette kan gi de-

presjoner. D-vitaminets fettløselighet og dets 

evne til å motvirk oksydering kan beskytte 

både nerveceller og blodåresystem. 

D-vitaminets rolle for mental normalitet 

antydes av flere fakta angående schizofreni: 

1. Barn	født	om	vinteren	og	våren	har	størst	

risiko.

2.  Forekomsten øker ofte fra sør til nord, altså 

med avtakende årlig D-vitaminproduksjon 

i huden.

3. Forekomsten er større hos mørkhudede 

enn hos lyshudede i samme land.

4. D-vitaminsupplering i første leveår reduse-

rer risikoen.

5. Perinatal soleksponering av mødre påvirker 

risikoen. Liknende observasjoner er gjort 

for autisme og for tilbøyelighet for depre-

sjoner. Mekanismene bak D-vitaminets 

virkning i nervesystemet vet vi lite om.

D-vitamin danner et stoff (kalsitriol) som 

aktiverer genekspresjonen av et enzym 

(tyroksin hydroksylase), som antas å være 

hastighetsbegrensende i syntesen av 

flere nerveoverføringsmolekyler. Dette kan 

være blant årsakene til visse depresjoner, 

oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og, 

muligens, også Alzheimers sykdom.

nitrogenmonoksyd (nO)
NO er av stor betydning for nerveoverføring. 

NO kan overføres over lange avstander og 

kan være involvert i schizofreni, Alzheimers, 

hyperaktivitet	og	aggressivitet.	Barn	med	

autisme kan ha høye NO- konsentrasjoner. 

Videre er NO et mulig bindeledd mellom im-
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1 ØYE OG SYN
Lys er elektromagnetisk stråling. Synlig lys dekker kun en liten del av det totale 
elektromagnetiske bølgeområdet, som strekker seg fra kortbølget kosmisk 
stråling til de mest langbølgede radiobølger.

Stråler med bølgelengder innenfor området fra 380 nm til 780 nm (1 nm 
[nanometer]= 0,000000001 m [meter]) virker på det menneskelige øyet som 
synsstimuli (lys), og dette området kalles derfor ”det synlige området”. Stråling 
utenfor det synlige området oppfatter vi ikke som synsstimuli.

For stråling innenfor det synlige området har øyet ulik følsomhet for de 
forskjellige bølgelengdene. Dette kalles øyets spektrale følsomhet. Følsomheten 
er et relativt mål for den evnen øyet har til å omdanne stråling av ulike 
bølgelengder til lysoppfattelse.

Øyets følsomhet for lysstråling er størst for stråling med bølgelengde 555 nm 
(λmax) mens følsomheten avtar både ved kortere og lengre bølgelengder. Figur 
1.1 viser den standardiserte og normaliserte følsomhetskurven, V(λ) (uttales: 
v-lambda) som gjelder for det lysadapterte øyet (dagsyn, fotopisk syn) og V’(λ) 
som gjelder for det nattadapterte øyet (nattsyn, scotopisk syn).

Ved lave lysnivåer forskyves følsomhetskurven mot den blå delen av lyset 
(kortere bølgelengder). Dette skjer for å tilpasse synet til det blå lyset fra 
nattehimmelen. Når øyet er mørkadaptert er følsomheten størst ved 507 nm 
(λ’max).

Dagsyn, fotopisk syn, har man ved en luminans i synsfeltet på mer enn ca 3 cd/
m2, og tilsvarende under 0,01 cd/m2 har man nattsyn, scotopisk syn. I området 
mellom 3 cd/m2 og 0,01 cd/m2 har man mesopisk syn. I dette området er det ikke 
normert noen følsomhetskurve.

1.1 Synsorganet 

Synsorganet består av to øyne, synsnervene og synssentrene i hjernen. Det 
faktum at vi har to øyne som ser fra to forskjellige retninger, er til stor hjelp 
for å bedømme avstand og for å oppfatte form og dybde av et tredimensjonalt 
legeme. Bildene på de to netthinnene er sett fra forskjellige vinkler, men hjernen 
bearbeider informasjonen slik at vi får et stereoskopisk inntrykk.

Øyet er oppbygget som vist i  fi g. 1.2. Det består av et tilnærmet kuleformet 
legeme, omgitt av tre hinner. Innerst i øyet fi nnes et hulrom som er fylt med en 
geleaktig, klar masse, det såkalte glasslegemet.

Den ytterste hinnen er den ugjennomsiktige senehinnen, som foran går over i 
den klare hornhinnen med spesiell buet fasong.

Den mellomste hinnen består i hovedsak av årehinnen som har med tilførsel av 
næring å gjøre. Foran går denne over i en del som består av ciliarmuskelen, hvor 
linsen er festet. Helt foran går druehinnen over i regnbuehinnen (iris) og midt i 
denne fi nnes en sirkulær åpning, pupillen.

Den innerste hinnen, netthinnen (retina), dekker det meste av det indre av øyet. 
I netthinnen fi nnes reseptorer som inneholder lysfølsomme pigmentstoffer og 
virker som fotoelementer.

Figur 1.1 Øyets følsomhetskurver.

Figur 1.2  Øyets oppbygning
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linsen er festet. Helt foran går druehinnen over i regnbuehinnen (iris) og midt i 
denne fi nnes en sirkulær åpning, pupillen.

Den innerste hinnen, netthinnen (retina), dekker det meste av det indre av øyet. 
I netthinnen fi nnes reseptorer som inneholder lysfølsomme pigmentstoffer og 
virker som fotoelementer.

Figur 1.1 Øyets følsomhetskurver.

Figur 1.2  Øyets oppbygning

lys og psykisk helse
Tekst: Johan Moan, Kristin Moan og Asta Juzeniene, Avdeling for strålingsbiologi, Det norske radiumhospital, Oslo universitetssykehus, illustrasjoner: Lyskultur

 

Alt liv er blitt til i sol og utviklet under lyset fra den. Vi kan trygt anta at de fleste, kanskje alle, livsformer 

er tilpasset denne strålingen med dens tidsvariasjoner, og at den har en netto positiv virkning på oss. 

Døgnrytmene synkroniseres av solstrålingen til en periode på 24 timer. Årsrytmene bestemmes av 

natt/dag- forholdet. solstrålingen lager livsviktig D-vitamin i huden vår om sommeren. lys kan frigjøre 

nerveoverføringsmolekyler i blodet vårt. Mennesket har sterke døgnrytmer, men svake årsrytmer, noe som 

kan skyldes at det har vært et tropisk vesen inntil for kort tid siden. Både døgnrytmer og årsrytmer er altså 

styrt av lysforholdene og påvirker vår fysiske og mentale helse og vårt velbefinnende.

Lyskultur

Publikasjon 1A: Lysboken 9

Sansecellene (reseptorene) deles i to grupper, de tynne, sylindriske stavene, og 
de tykke, fl askeformede tappene. Stavene trer i kraft når belysningsnivået er lavt 
og kan ikke formidle farger. Derfor vil vi i mørket kun få et bilde med nyanser av 
grått. Tappene er i funksjon når belysningsnivået er høyt, og en forutsetning for 
å kunne se farger. Derfor har vi fargesyn bl.a. om dagen. Ved lyspåvirkning sender 
reseptorene signaler som omformes i nervecellene og via nervetråder i retina 
føres til synsnerven. Disse ledes så videre til synssentret i hjernen hvor det tolkes 
til et synsinntrykk.

Nyere undersøkelser har ført til oppdagelsen av en egen type retinale 
ganglieceller. I motsetning til de andre gangliecellene i netthinnen reagerer disse 
gangliecellene direkte på lys ved et eget fotopigment med maksimum følsomhet 
rundt 460-480 nm. Disse nyoppdagede gangliecellene er trege og reagerer 
på belysningsnivået med en lang latenstid (opp til et minutt). Stimuli av disse 
gangliecellene undertrykker kroppens produksjon av søvnhormonet melatonin. 
De reagerer bare svakt på korte lysstimuli, men kan summere lyspåvirkningen 
over lang tid. De påvirker pupillens refl eks, og regulerer døgnrytmen, den 
såkalte cirkadiske rytmen (biologiske klokken) på nær 24 timer. Oppdagelsen vil 
sannsynligvis få betydning for utforming av belysningsmiljøer i framtiden. 

I netthinnens midtpunkt fi nnes et område som kalles synsgropen (fovea 
centralis). Her fi nnes utelukkende tapper. Dette gjør at synsgropen er området 
for øyets største synsskarphet.

Der synsnerven går ut av øyet,  fi nnes det ingen synsceller. Dette stedet kalles 
”den blinde fl ekken”.

1.2 Akkomodasjon 

Ciliarmuskelen brukes til å stramme eller slakke linsen, slik at denne endrer 
brennvidde.  Dette gjør at øyet kan fokusere bilder på netthinnen av så vel fjerne 
som nære gjenstander. Evnen til å endre brennvidden kalles akkomodasjon.

Regnbuehinnen (iris)  virker som blenderåpningen i et fotoapparat og kan 
forbedre dybdeskarpheten ved å trekke seg sammen. Dette gir også øyet 
beskyttelse mot for kraftig lys, idet pupillens størrelse til en viss grad kan 
regulere den mengde lys som går inn i øyet og treffer netthinnen. Belysningen 
på netthinnen er direkte proporsjonal med pupillens areal. Pupillen kan variere 
diameteren fra ca. 2 til 8 mm, noe som tilsvarer en variasjon i belysningen på 
netthinnen på 1:16.

Figur 1.3 Snitt gjennom netthinnen

gjengitt fra 1A Lysboken

 gjengitt fra Lyskulturs publikasjon  1A 
Lysboken

gjengitt fra 1A Lysboken, copyright Netter
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munfunksjoner og mentale funksjoner. Lys-

følsomme nitritter i blod og hud absorberer 

lys	i	det	blå	og	UVA-	området	og	frigjør	NO.

Lysbehandling
Lysbehandling ved SAD ble introdusert allere-

de i 1984. En metode var 30 minutter  ekspone-

ring av øynene tidlig om morgenen til hvitt lys 

med intensitet 10 000 lux. Forskjellige farger og 

intensitet av lyset har senere vært prøvd uten 

at de beste alternativene er identifisert ennå. 

Man har prøvd å lyse på andre kroppsdeler 

enn øyet, men det ser ikke ut til at det virker. 

Et unntak kan muligens være lys gitt gjennom 

ørepropper, men det er ikke kjent noen mole-

kyler innenfor det indre øre som kan forklare 

dette. Imidlertid vet vi at lys gitt utenom øyet til 

små dyr virker inn på CR-ene deres.

Sluttord og sammendrag
Lyset har spilt en hovedrolle i utviklingen 

og opprettholdelsen av alt liv på jorda. Vårt 

psykiske så vel som vårt fysiske velvære er 

avhengig av at vi lever i omgivelser med 

optimalt lys, både når det gjelder intensitet 

og farge. Døgnvariasjonene og årstidsvaria-

sjonene bør være naturlige. Lyset virker både 

på huden vår og på flere typer mottakere 

i	øynene.	På	Bibelens	første	side	står	det:	

”Bli	lys!”,	og	vi	bør	takke	for	at	det	virkelig	

ble lys. Vi utviklet oss, vi fikk øyne, og lyset 

gjorde at vi kunne se og glede oss over det 

storslagne i universet.

Solstrålingen med sin døgn- og årstidsva-

riasjon influerer sterkt på helsa vår. Kunstig 

innelys virker også, og når vi konstruerer 

lyskilder til innebruk, er det klokt å bygge på 

det vi vet om virkningen av sollyset, som er 

det lyset menneskene er utviklet under fra 

tidenes morgen.

 Et hormon som kalles melatonin (mørke-

hormonet) sendes ut i blodet fra pinealor-

ganet, epifysen, oppe i hodet vårt når det er 

mørkt. Det spiller en viktig rolle for helsa vår, 

og vi bør sørge for at lysforholdene er slik at 

melatoninmengden varierer på en naturlig 

måte gjennom døgnet. Lyset styrer melatonin-

dannelsen via øynene. Solarier og sol danner 

også D-vitamin, som har en viktig helserolle. 

I tillegg kan lys frigjøre nerveoverførings-

molekylenene CO og NO i blod og hud. Det 

virksomme lyset absorberes av melanopsin og 

rhodopsin i netthinna og av 7-dehydrokoleste-

rol og lysfølsomme nitritter i huden.

      (CV, short version,  2010) 

Johan Moan 
Cand.real 1970, PhD Oslo University 1975, Senior scientist Oslo Univ. Hosp. 1980, Prof II Oslo Univ. 

from 1991. 

 Member of The Norwegian Academy of Science and of The Royal Norwegian Academy of Science. 

Internationally, Johan Moan is among the best known and most profiled scientist in the fields of 

photobiophysics, photobiology, photomedicine and environmental UV research. Some of his prizes 

and awards are mentioned below: 

1) Honorary prize given by The European Society for Photobiology, 1999. 

2) The Bergesen prize for applied research and other achievements of benefit for the public. Only 

one prize (in all fields!) is given each year in Norway 1998. 

3) The Birkeland prize in physics, 2003. The most prestigeous prize in physics in Norway. 

Awarded for his research in the interdisciplinary field photobiophysics. 

4) Several prices for invention of new medical procedures, given by Oslo University and 

Forskningsparken. 

5) Oslo University research prize 2010 

6) 520 scientific publications. 

7) Activity in a number of fields: Sun and skin cancer, Ozone depletion and health consequences, 

Skin cancer epidemiology (a new model for melanoma development), Development of a new 

suncream, The anticarcinogenic effect of sun-induced vitamin D ( the first to document 

seasonal variations of cancer progression), Photodynamic therapy (laid the base of Photocure 

from 1980), Circadian rhythms, Folate photobiology, Development of different skin colours, 

Photochemistry, General photobiophysics. 

8) Founding one of the first groups, worldwide, in the field of photodynamic cancer therapy. 

Initiated and carried forwards this research alone and as the first in Scandinavia from 1975. 

9) The company Photocure was built on the scientific research ground of Moans and his group in 

photodynamic therapy. 

10) The work of professor Moan is frequently referred to in TV, radio and newspapers, latest in 

the case of his vitamin D – research and his attempts to balance positive against negative 

effects of radiation from sun and sun beds (Schrødingers katt, autumn 2003 and January 2010) 

and several times in 2005 - 2009, including main TV news). He has given 9 contributions as a 

speaker in P2-akademiet, the main Norwegian radio channel. 

Oslo Univ. Hospital and  

University of Oslo. 

Department of Physics. 

Johan Moan

»
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+47 38 00 36 36
www.lyskomponenter.no
salg@lyskomponenter.no

TLF
NETTSIDE
EPOST

FÅ TILGANG TIL VÅRE NYHETER
FACEBOOK.COM/LYSKOMPONENTER

Ny katalog for:

BOLIGBELYSNING

SCANN QR-KODEN, OG 
BLA I KATALOGEN NÅ!

Vi er stolte over å vise deg vår siste “Lyset i rommet” katalog! Her kan du se våre belysningsprodukter til hus,
leiligheter og hytter. Kontakt oss og få den tilsendt: salg@lyskomponenter.no eller ring +47 38 00 36 36
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14 juni samlet Lyskultur region Østlandet cirka 25 

personer til medlemsmøte i lokalene til Expo Nova 

i	Bygdøy	allé	i	Oslo.	Anders	Bru	fra	regionstyret	og	

Trilux Scandinavia AS ønsket velkommen til møtet 

og fortalte kort om Lyskulturs virksomhet. Hilde 

Knutsen fra regionsstyret og Expo Nova fortalte 

litt om bedriften, som har betydelig aktivitet innen 

prosjektering av belysning i tillegg til å drive butikken 

som firmaet kanskje er mest kjent for. Lokalene 

som møtet ble holdt i brukes som showrom for 

prosjektløsninger med møbler og lys, og det var også 

omvisning i butikken, som ligger tvers over gaten.

Calina Pandele Yttredal er forfatter, billedkunstner 

og lysrådgiver. Hun holdt et foredrag om hva hun er 

opptatt av med lyset, med referanser til sin nye bok 

«LYS - farge, design, kommunikasjon». Tilhørerne 

fikk høre et foredrag med stemninger og inspirasjon 

i tillegg til at Yttredal kort tok for seg lysterminologi 

i sine eksempler, som blant annet understreket bruk 

av lys og skygger, kontraster samt fargetemperatur og 

fargegjengivelse. Yttredal tok for seg det nordiske lyset 

med fenomener som solnedgang og blåtime relatert 

til breddegrad og årstider. Calina Pandele Yttredal 

kom også inn på lys som kommunikasjonsmiddel, 

som er en viktig del av boken hennes, i sitt foredrag 

på medlemsmøtet. 

Se Lyskulturs kurskalender på http://lyskultur.no/

index.php?site=lyskultur/684 for flere regionale møter 

og arrangementer.

Medlemsmøte for  
lyskultur region Østlandet

Anders Bru ønsket velkommen Calina Pandele Yttredal

H
ilde Knutsen

www.norconsult.no

Lysmiljøet i Norconsult består av både lysdesignere, arkitekter, landskapsarkitekter og elektroingeniører. 
Norconsult har omfattende tverrfaglig kunnskap og erfaring med belysningsplanlegging og energi-
optimalisering. Vi tilbyr blant annet konseptutvikling, visualiseringer, lysberegninger og lysmålinger, i tillegg 
til ordinære rådgivnings- og prosjekteringsoppgaver.

Ta gjerne kontakt for samarbeid i deres neste prosjekt. Kontaktperson: Janne Grindheim, tlf: 67571306
janne.grindheim@norconsult.com

Norconsult 
          - lys og belysning 

Holmenkollbakken Filipstad brygge

Design : Designcompagniet/Kristin Kverneland & Njård R Lone industridesignere MNID

www.lampekonsulenten.no

http://www.expo-nova.no


Hege Homb Dedichen har nylig avsluttet sin masteroppgave innen design på KHio (Kunsthøgskolen i oslo).

Hege har alltid vært opptatt av lysminner, 

hva dette gjør med deg, og hvilke stemnin-

ger dette kan skape. Hun ønsker at lyset 

skal bidra til at besøkeren i et interiør selv 

skal få assosiasjoner, følelser skal oppstå og 

det skal gi besøkeren en ekstra opplevelse.

Hennes masteroppgave ”Dagslys som 

narrativt virkemiddel” viser hvordan man 

kunne innredet det gamle båthuset på 

Bygdøynes,	ved	siden	av	Fram	museet,	til	

”Maud”, Amundsens polarskip. Skipet 

ble bygget for å nå Nordpolen, og er nå et 

vrak	som	ligger	fastfrosset	i	Hamton	Bay,	

Canada.

- I disse dager bygges museet for polarski-

pet	Gjøa	ved	siden	av	Fram-museet.	Bygget	

får	tilsvarende	arkitektur	som	Fram	og	Båt-

hallen. Ville det ikke være naturlig om alle 

de tre polarskipene Fram, Gjøa og Maud lå 

ved siden av hverandre - i hvert sitt ”naust” 

på	Bygdøynes,	sier	Dedichen.

Hege Homb Dedichen tester ut lys med en modell, foto: Christine Wehler Knudtzon

Masteroppgave med lys      som tema
Tekst: Christine Wehler Knudtzon, illustrasjoner: Hege Homb Dedichen Hege ønsket å få frem is og  

  vinterfølelsen rundt Maud. 
Hun har villet forske på hvordan vi kan be-

nytte dagslyset som fortellende element og 

hvordan vi kan overføre det til funksjonelle 

og estetiske virkemidler i rom. Hun har 

brukt lyset til å skape en stemning, fortelle 

en historie og skape et dynamisk rom som 

lever med lysets forandringer i takt med tid, 

vær og årstid. Hun har laget vindusslisser 

i striper i den ene veggen slik at dagslyset 

kan komme inn og bevege seg etter solens 

syklus inne i museet. Men hun oppdaget 

at det ga ikke nok lys med kun dagslys, så 

hun har montert kunstig belysning som 

lyser inn fra utsiden. Med dette i tillegg til 

dagslyset oppnår hun den ønskede effekten. 

- Tanken er også at man skal kunne gå over, 

under og ved siden av skipet - betrakte det 

fra alle vinkler, sier Hege Homb Dedichen.

Kom og se oppgaven hennes utstilt på 

Nordic Lighting Conference 2012 i novem-

ber på Holmenkollen Park Hotel Rica i 

Oslo.

www.hegededichen.com   

fa
kt

aHEGES ArBEID HAr  
ALLErEDE FåTT En PrIS: 
Hege Homb Dedichen og Malin Skjelland 
Eriksen, begge masterstudenter, 
ble begge vinnere av ”Statsbyggs 
studentpris for fremragende 
interiørarkitektur”. De deler dermed 
prisen på 20.000 kroner.  Prisens formål 
er å stimulere til eksperimentelle og 
nyskapende studier av interiørarkitektur 
blant fremtidige generasjoner av 
interiørarkitekter.
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nordic Light!
lyskultur har gleden av å intro-
dusere boken Nordic light 
– den første boken om lysdesign i 
den nordiske arkitekturen.

nordic Light:

•	 En	bok	om	lysdesign
•	 Fantastiske	opplevelser	av	det	nordiske	lyset
•	 Lysets	påvirkning	av	lysdesignet	og	arkitektu-

ren
•	 Inspirasjon	til	riktig	bruk	av	lys
•	 Bidrag	til	økt	kunnskap	og	forståelse		av	det	

nordiske lysets særegenheter

Nordic Light – 240 sider innbundet bok  med 
 essays og flotte presentasjon av  lys og arkitek-
tur fra hele Norden.

Dette er boken for deg selv, dine ansatte og 
deres kunder!

Bestill boken nå på www.lyskultur.no

Nordic Light utgis med støtte fra:
Nykredit fond, DK
Bertil & Britt Svenssons stiftelse for belysnings-
teknik, SE
Kulturfonden for Danmark og Finland
Realdania, DK

Nordic Light er et samarbeidsprosjekt mellom:
Lyskultur, NO
Dansk Center for Lys, DK
Ljuskultur, SE
Suomen Valoteknillinen Seura, FI
Ljóstæknifélag Íslands, IS

ISBN 978-82-997994-4-7

207 208

AE Hallen
The AE Hall

Function: Exhibition and conference hall façade

Completed: 2009

Architect: Rosenbergs Arkitekter

Lighting designer: Leif Igelström

Location: Älvsjö, Sweden

1 2

Introduction — Petter N. Haug

The beautiful Nordic light has represented something special 

for human-beings since the very dawn of time. Fantastic light 

variations with colour and rapid changes affect all who live in or 

visit the Nordic countries. The sea varies from dark-grey to ice-

blue. Mountains can be bathed in warm orange light one day 

and be icy snow-white the next. In the fields and forests light 

plays in harmony with seasonal changes and creates different 

moods to break the everyday monotony.    

              

We are inspired, cheered, saddened or enthused by nature’s 

light. Nordic architecture is  also inspired and informed by 

our daylight, as is design and selection of artificial lighting 

for buildings. The Nordic culture of light is brought into both 

building interiors and to outdoor lit areas. One can literally feel 

the presence of Nordic light – be it daylight or artificial lighting. 

Design of large and small buildings, homes and commercial 

developments are inspired by our nature and our own natural 

light. Today we tend to take lighting for granted and we reflect 

all too seldom on the fantastic experiences that light can give 

us. It is important to pause occasionally, and to look at the ways 

in which our natural light affects much of what we think and do. 

This will contribute to an increased awareness of the light that 

surrounds us and good lighting design in our buildings.

This book will make the reader aquainted with Nordic light and 

how it influences architecture. The identity and character of 

Nordic light is explained in the book with the help of history, 

philosophical observations and a presentation of numerous 

Nordic projects. The book should be a meaningful contribu-

tion to an understanding of the wonderful experiences that are 

created on the borderlines between light, art and architecture.

97 98

”My biggest inspiration is light. Without light there would be 

nothing. We are living in a part of the world where the large 

variations in daylight create great opportunities for both build-

ing with natural light, and artificial lighting whilst taking into ac-

count use of energy, the unique circumstances with the large 

variation in temperatures and weather and local traditional 

building materials.” 

- Dan Rahmqvist

43 44
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Prisvinnende lysdesign fra idè til 
ferdig anlegg

ÅF Lighting er en ledende aktør innenfor rådgivning, design og 

prosjektering av belysningsløsninger i Skandinavia. Vår visjon er å 

skape funksjonelle, estetiske og miljøvennlige belysningsanlegg med 

menneskers liv og behov i sentrum. Vi tilbyr rådgivning innen alle faser 

av et prosjekt, fra visjon, design og utvikling til prosjektering, tilsyn, 

planlegging og drift. 

ÅF innehar de nødvendige godkjenninger innen el.prosjektering og 

benytter aktivt sin tverrfaglige kompetanse til å prosjektere løsninger 

tilpasset de nyeste lovgivninger og standarder. Vår kompetanse 

dekker forskjellige belysningsområder som infrastruktur, byrom, arki-

tektur, dagslys, park- og nærmiljø, kunst og skulptur, og idrettsanlegg. 

På vårt kontor i Oslo skaper vi og realiserer belysningsløsninger ut i 

fra vår egen definisjon og tilnærming til arbeidet med lys - 

New Nordic Lighting.

afconsult.com/lighting
Morten Jensen 
(Manager, ÅF Lighting Norway)
tlf. 900 29 361

Christian R. Torp 
(Dep. Manager, ÅF Lighting Oslo)        
tlf. 930 100 62

Foto: Ole Gunnar Vinger, Halvor Gudim, Martin Kristiansen, TreStykker 2012, ÅF Lighting

http://lyskultur.no/index.php%3Fsite%3Dlyskultur/522%26cmd%3Dreadmore%26id%3D136259
http://www.lyskultur.no/index.php?site=lyskultur/685/1492#item135055


Ola Elvestuen, som representerer par-

tiet Venstre, avslører stor kunnskap og 

engasjement når det gjelder byens lys, 

men også stor utålmodighet etter å få satt 

planen ut i live. Elvestuen synes planen 

er veldig god, men poengterer at det 

er handling og konkrete tiltak som blir 

viktigst. - Før jeg ble leder av byrådsav-

delingen i 2011, satt jeg i 8 år som leder 

for byutviklingskomiteen og var veldig 

utålmodig etter å få en slik belysnings-

plan. Nå er planen vedtatt, og jeg har fått 

ansvaret for å få den gjennomført. Jeg 

skjønner at planen må følges opp med 

økonomiske bevilgninger og engasjement. 

En god og spennende belysning vil bidra 

til å nå våre øvrige mål om at Oslo skal 

være en; miljøvennlig by, en interessant 

by, bli omtalt som vinterhovedstaden, og 

ikke minst en trygg by, sier han. Elvestuen 

minner om at Oslo har gjort seg bemer-

ket, blant annet gjennom det flotte Opera-

bygget, den nye Holmenkollbakken, og nå 

skal også god belysning kjennetegne byen 

vår. Prioriteringen vil være; egne beboere, 

Oslo som Norges hovedstad og vår rolle 

internasjonalt. Elvestuen er veldig klar 

på at det offentlige rom er den viktigste 

møteplassen i byen vår, og derfor må den 

ha god design og god belysning. Folk 

skal kunne føle seg trygge, de skal kunne 

oppleve noe som er spennende, og de 

skal også kunne bruke møteplassene om 

vinteren og etter mørkets frembrudd. 

Det	er	den	nyopprettede	Bymiljøetaten	i	

Oslo kommune som skal sette tiltakene ut i 

live, og Elvestuen har nå gitt ordre om å få 

utarbeidet en konkret fremdriftsplan som 

deretter skal følges opp med årlige bevilg-

ninger. Det haster med å komme i gang, for 

i følge Elvestuen vil en slik plan raskt miste 

sin betydning hvis den ikke følges opp med 

konkrete resultater. Det er behov for en ge-

Endelig er belysnings planen her!
Dette sier ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel i oslo, når 

vi besøker ham i 11. etasje i oslo rådhus. Her styrer han blant annet 

over alle gater og parker i oslo, og fra kontorvinduene har han en 

fantastisk utsikt. Her ser han Akershus festning, slottet, Holmen-

kollen, Vikingskipene på Bygdøy, og store deler av byens øvrige 

infrastruktur. Foranledningen for møtet er den nylig vedtatte be-

lysningsplanen for oslo sentrum, og spørsmålet om hvordan den 

vil bli fulgt opp.

FAKTA OM OLA ELVESTuEn:
•	 Født	på	vestre	Toten	i	1967

•	 Flyttet	til	Oslo	som	student	på	1990-tallet

•	 Bosatt	ved	Alexander	Kiellands	plass	i	bydel	 
St. Hanshaugen i Oslo

•	 Startet	som	bydelspolitiker	på	slutten	av	
1990-tallet 

•	 Leder	i	Oslo	Venstre	fra	2000	til	2008

•	 Valgt	inn	i	bystyret	i	2003,	og	ble	da	leder	av	
byutviklingskomiteen

•	 Nestleder	i	Venstres	hovedorganisasjon	fra	2008

•	 Byråd	for	miljø-	og	samferdsel	fra	2011	

Utdrag fra byrådserklæringen til Høyre, Venstre 
og Kristelig Folkeparti per 24. oktober 2011: 
God lyssetting er trygghetsskapende tiltak, 
og byrådet vil sørge for bedre belysning av 
gater, offentlige plasser og byrom i tråd med 
belysningsplanens anbefalinger. Byrådets 
målsetting er at tiltakene i belysningsplanen er 
gjennomført innen hovedstadsjubileet i 2014.  

BELYSnInGSPLAn FOr OSLO SEnTruM:
•	 Vedtatt	av	Oslo	bystyre	13.04.2011

•	 Utarbeidet	av	Plan-	og	bygningsetaten	på	
bakgrunn av konsulentoppdrag fra  
ÅF-Consulting /Hansen & Henneberg.

•	 Referansegruppe	bestående	av	blant	andre: 
Hafslund Nett, Nasjonale festningsverk, 
Statsbygg, Oslo Havn, Ruter, Politiet 
og styringsgruppen for ”Vakker by – 
Handlingsprogram for estetikk og god 
byutvikling”. 

•	 Planområdets	avgrensing:	Oslo	sentrum	med	
strøksgater, samt Akerselva miljøpark og 
Fjordbyens havnepromenade innenfor Ring 2.

•	 I	prosjektbeskrivelsen	er	det	angitt	at:	
Belysningsplan for Oslo Sentrum skal vise de 
overord-nede belysningsprinsippene og forslag 
til metode for hvordan belysning skal gjøres. 

MåLSETTInG FOr BELYSnInGEn:
1.  Belysningen skal fremheve særtrekk i utvalgte 

topografiske strukturer og byroms- og 
bebyggelsesstruktur i Oslo. 

2.  Belysningen skal være energieffektiv og skal gis 
en lysstyrke som er tilpasset årstid og døgntid.

3.  Belysningen på steder der offentligheten 
ferdes skal også fokusere på trafikksikkerhet, 
fremkommelighet og trygghet. 

4.  Belysningen skal bidra til å sikre trygghet på 
de områdene som er mest i bruk, samtidig som 
belysning skal bidra til å redusere utryggheten i 
andre områder.

For videre fordyping i belysningsplanen for Oslo 
sentrum logg inn på:
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.
kommune.no/getfile.php/plan-%20og%20
bygningsetaten%20%28PBE%29/Internett%20
%28PBE%29/Dokumenter/overordnet%20plan/
Belysningsplan_for_Oslo.pdf
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Tekst: Petter Kristiansen
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nerell oppgradering, hvor god og tilstrekkelig 

belysning vil være førende. På den annen 

side mener Elvestuen, hvis parti er veldig 

opptatt av miljøaspektet, at investeringer i ny 

belysning, vil gi store gevinster i fremtidige 

energikostnader. Selv om belysningspla-

nen først og fremst gjelder gater, parker, og 

andre kommunale områder, tror Elvestuen 

at den vil få positive ringvirkninger. Den vil 

virke som en inspirasjonskilde både overfor 

Statens vegvesen, forsvarsbygg og private 

aktører. I den siste tiden har belysning, eller 

snarere mangelfull belysning, vært et sentralt 

tema i Elvestuens hverdag, siden Oslo har 

vært plaget av mange og stygge overfall og 

voldtekter. Han er imidlertid veldig klar på at 

belysning alene ikke løser problemene, selv 

om han ser at opplevelse av trygghet er en 

viktig faktor i seg selv. Her må det settes inn 

et utall av tiltak, men selvsagt er lys viktig, og 

faktisk også et rimelig tiltak.  God belysning 

er også en effektiv og rimelig måte å oppgra-

dere slitte områder på. 

Elvestuen er ikke så opptatt av å snakke 

om seg selv, men går så langt som å fastslå 

at han ikke er mørkeredd. Han kan samtidig 

røpe at han har hatt flere gode lysopplevelser, 

og trekker i den sammenheng fram Fred-

riksten festning i Halden, åpningen av Tate 

Modern i London, og lyssettingen til Olafur 

Eliasson i den sammenheng. Ellers har han 

sett gode lysløsninger i både Praha og Paris, 

mens det i Lyon blir litt for mye fokus på 

selve lyset, og ikke dette med å belyse, eller 

trekke frem spennende motiver. Når han 

først er i gang på det personlige plan kan 

han også røpe at han lar seg hisse opp over 

to ting; først de som sier at Oslo er stygg, og 

videre det negativt ladede ”Oslogryta”, for 

i Elvestuens verden er Oslo formet som et 

fantastisk spennende amfi.                     

»
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Hollands lys
Den hollandske lysdesigneren Rogier van der Heide er en av de mest innflytelsesrike lysdesignerne i dag. 

Han har skapt prisvinnende lysdesign over hele verden, både med sitt eget selskap Hollands licht og med 

Arup. Han ser ut til å ha oppnådd det meste innen lysdesign. I mars 2010 ble han ansatt i Philips lighting som 

vice President og Chief Design officer. 
Tekst: Halvor Gudim, foto utlånt fra rogier van der Heide
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a utvalgte lysdesignprosjekter:
•	 Canton	Tower	in	Guangzhou,	China,	

med Arup

•	 Fly’s	Eye	Dome	of	Buckminster	Fuller,	
Design Miami

•	 The	Science	Museum,	London

•	 Force	Field	dynamisk	lysskulptur,	
London

•	 Luminous	Black	Dress	for	Fergie	i	Black	
Eyed Peas, med Studio XO

•	 Abu	Dhabi’s	Sheikh	Zayed	Bridge,	med	
Zaha	Hadid

•	 Dream	Cloud,	Lysskulptur	for	
Swarovski

•	 Scenekostymer	med	innebygd	lys	for	
Black Eyed Peas, med Studio XO

•	 Galleria	department	store	i	Seoul,	
Louis Vuitton, med UNStudio

•	 Holland	Casino,	Rotterdam,	med	Arup

•	 Foam	Photography	Museum,	
lysskulptur, med studenter fra 
Amsterdam University of Applied 
Sciences

Han blar raskt gjennom LYS nummer 1/2012, 

og lysdesigner Rogier van der Heide ser por-

trettet av sin kollega og gode venn Charles 

Stone. – Vi skal holde en workshop sammen 

på IALD Annual Conference i Vancouver nå 

i november, sier han. Det er åpenbart at han 

gjerne samarbeider både med kolleger og 

studenter som en del av sin travle hverdag, 

med reiser verden rundt. – Mens jeg var her 

i Oslo underviste jeg interiørarkitekturstu-

dentene ved KhiO (Kunsthøgskolen i Oslo), 

og noen av studentene fra Arkitekthøgskolen 

kom en tur over Akerselven. Jeg ble svært 

overrasket over hvor lite de kan om lys, 

innrømmer han.

Ikke lys uten mørke 
Med bakgrunn fra lysdesign i teateret bruker 

Van der Heide mørket som et utgangspunkt. 

Det er tydelig at han ikke redd for å utnytte 

kontraster i sine prosjekter med viten om at 

det menneskelige øye er svært tilpasnings-

dyktig. Når det gjelder belysningsstandarder 

og krav om jevnhet på lyset, har han et klart 

svar.	–	Belysningsstandardene	er	til	for	å	

unngå de verste marerittene, slik at ingeniø-

rer som ikke er lysdesignere kan belyse et 

rom med for eksempel 400 lux over det hele. 

Dette er ikke god lysdesign, men kravene blir 

i det minste oppfylt, legger han til.

Som hollandsk er det naturlig for ham å 

hente inspirasjon fra sitt lands enestående 

tradisjoner innen malerkunsten. Det finnes 

en imponerende rekke berømte malere, hvor 

Rembrandt van Rijn er bare en av dem. – Jeg 

vil si at Johannes Vermeer (1632-1675) var 

mesteren i bruk av lys, og faktisk så er han 

inspirasjonskilden for navnet til firmaet jeg 

etablerte i 1994, Hollands Licht, sier Van der 

Heide. 

People-centric lysdesign
«Jeg lager ikke lys for bygninger, jeg lager 

det for mennesker» er en av Rogier van der 

Heides utsagn. Philips er et svært mennes-

keorientert konsern, hvor man bruker avan-

sert teknologi med god design og et enkelt 

brukergrensesnitt, avansert, men enkelt å 

Rogier van der Heide Force Field, dynamisk lysskulptur, London Yas Marina Chanel Canton	Tower	i	Guangzhou,	Kina,	med	Arup »
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bruke. Det var naturlig for ham å begynne 

hos Philips. – Jeg er interessert i måten 

mennesker beveger seg i rommet. Rom er 

noe du fyller opp med mennesker, selv om 

arkitekter elsker å ta bilder av tomme rom. 

Jeg vil at lyset skal få mennesker til å føle seg 

vel, få inspirasjon og ha god helse, og Philips 

som virksomhet er svært opptatt av men-

nesket. Vi ønsker å ta design til et høyere 

nivå. Det er ikke bare snakk om å designe 

produkter med høyest mulig lysutbytte for 

å oppnå energieffektivitet. Energieffektivitet 

er et aspekt og en viktig del av det hele, som 

oppnås ved å skape smarte belysningsap-

plikasjoner. Vi må se på dette på en holistisk 

måte, sier han. 

nye roller
Van der Heide jobber fremdeles med lysde-

sign. Han har et kjent navn og blir også ofte 

kontaktet for hva han har gjort. – Jeg blir ofte 

kontaktet av arkitekter og lysdesignere for å 

hjelpe dem med å finne ut av ting. Jeg snak-

ket med Charles Stone om dette, og vi ser 

begge for oss en stor forandring i hvordan 

lysdesignere jobber. Det er ikke slik at arki-

tektene definerer all arkitektur, flater eller 

materialer, og lysdesignere utarbeider hele 

belysningen. Det vil bli mer som et samar-

beid, en hybrid metode, der lysdesignere 

har innspill om arkitekturen og arkitektene 

er med på å skape lysdesign. Situasjonen 

har	endret	seg.	Belysningsutstyret	er	blitt	

digitalt, og elektronikk, IP-adresser og sty-

ringssystemer	er	dagligdags.	Blir	designerne	

programmerere eller blir de støttet av leve-

randørene? Jeg ønsker fortsatt å følge med 

og jobbe med prosjekter. Det er den eneste 

måten å kunne utforske grensene for hva 

som hele tiden er mulig, sier Van der Heide.

Lysfunksjon
I noen av Van der Heides lysdesign får man 

en litt uvirkelig følelse av lys som er tilstede 

uten at man ser hvor det kommer fra eller 

ser synlige armaturer. Lysfunksjon og hva 

lyset kan uttrykke ser ut til å være det es-

sensielle, og ikke belysningsutstyret. Dette er 

muligens også et resultat av hans bakgrunn 

med teaterlys. – Armaturer er kun verktøy, 

vanligvis bryr jeg meg ikke om type eller 

produsent, så lenge lyskvalitet, utførelse og 

utførelse er god. - Jeg jobber uavhengig av 

armaturer, og ønsker ikke at de skal være 

synlige. Jeg er opptatt av hvordan lyset 

spiller med materialer, stoffer og overflater, 

forklarer lysdesigneren. 

Lys skal gi oss bedre miljø og omgivelser. 

Rogier van der Heide er svært bevisst på ener-

gieffektivitet. Han påpeker at vi må redefinere 

hvordan vi belyser våre byer og tettsteder. 

– Dette er et dilemma i stor skala, og hver by 

bør ha en ’master plan’ for belysning, med 

styring og uttrykk, sier han.  

LED er små og kan inkluderes overalt, noe 

som gir en større frihet til design, men hittil 

har det ofte handlet om erstatning av eksiste-

rende produkter eller lyskilder, som behovet 

for å bevise at LED har lysmengde til å er-

statte	for	eksempel	metallhalogen.	–	Utviklin-

gen gjør LED mindre for hver generasjon, og 

vi er beveger oss mot de maksimale egenska-

pene for teknologien. Ved å forstå bruk av og 

implementering med LED kan vi få lys kun 

der lyset skal være. Philips som leverandør 

samarbeider med mange grupperinger for å 
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a resymé:
Rogier van der Heide er en kjent 
designer i offentlig og kommersiell 
sammenheng. Han er Vice President og 
Chief Design Officer for Philips Lighting. 
Han fokuserer på innovasjonsstyrt 
design som katalysator for å kombinere 
teknologi og utvikling av meningsfylte og 
livsberikende løsninger. Han har 20 års 
erfaring i å engasjere og inspirere med 
tredimensjonal design som kombinerer 
lys, bildeprojeksjon, arkitektur og 
produktdesign for å skape gode 
opplevelser.
Til mars 2010 var Rogier van der Heide 
direktør hos Arup og Global Leader 
for Arup Lighting. I den rollen var han 
ansvarlig for innovative, kreative 
prosjekter verden rundt. Han er mottager 
av den prestisjetunge IALD Radiance 
Award, Lighting Designer of the Year 
Award, Edison Award of Excellence, to 
Edison Awards of Merit, tre International 
Illumination Design Awards, Royal 
Institute of British Architecture Award 
(sammen	med	Zaha	Hadid)	samt	British	
Lighting Design Award.
Rogier van der Heide har samarbeidet 
med og gjennomført prosjekter med 
mange	kjente	arkitekter	som	Renzo	
Piano, Ben van Berkel, Rem Koolhaas, 
Zaha	Hadid,	Michael	Graves,	Cesar	Pelli,	
Rob Krier. Han holder forelesninger, 
presentasjoner og seminarer om 
design, lys, business og strategisk på 
internasjonale konferanser, han var å høre 
under NordLED i København i november 
2010. Han har også vært Professor ved 
Technische	Universität	Graz,	Østerrike.

www.rogiervanderheide.com 

www.lighting.philips.com

gjøre LED relevant. For arkitekter betyr LED 

frihet til å designe som man ønsker, hvis vi 

tilbyr de rette verktøyene. LED er en suksess 

både for nye applikasjoner og i retrofitmar-

kedet, for å erstatte eksisterende lyskilder for 

derfor å sikre mer energieffektive løsninger. 

Du må huske at det fortsatt er 15 milliarder 

standard lyskildesokler der ute, sier han.

- Erstatning av disse lyskildene betyr en 

enorm reduksjon av klimagassutslippene. 

Vi lager også dedikerte små armaturer som 

kan implementeres i for eksempel møbler og 

andre steder med minimal plass. Vi kan styre 

fargetemperatur eller fargen på lyset for å for-

bedre folks helse. Mulighetene er uendelige, 

forklarer han.

På Lyskulturs fagkonferanse i Sandvika 

ønsket forvaltningssjef Helge Wettre fra den 

norske	Opera	og	Ballett	en	mulighet	for	å	

erstatte dagens halogen scenelys med LED. 

De korte levetidene og den enorme varmeut-

strålingen fra lyskildene skaper utfordringer. 

Til det har Rogier van der Heide en løsning. – 

Vi lanserer faste teaterlyskastere med LED, og 

med god lyskvalitet, temmelig snart. Dette er 

arbeidshestene i teaterlyssettingen, da mener 

jeg ikke moving heads, disse finnes allerede 

kommersielt tilgjengelige i LED utgave, legger 

han til.      

ny teknologier
LED og OLED kompletterer hverandre godt, 

Rogier van der Heide har sagt “LED er som 

solen, OLED er som himmelen”, som er en 

god sammenligning med referanse til det 

direkte lyset fra LED og det myke lysskinnet 

fra OLED. Prognoser indikerer at LED kan 

utgjøre 70-80 prosent av belysningsmarkedet 

i 2020, og flere aktører bygger nå opp pro-

duksjonslinjer for OLED. Teknologien er nå 

tilgjengelig. - Philips er i front når det gjelder 

OLED produksjon, og vi har bygget opp en 

stor produksjonslinje for å ta frem 12 ganger 

12 cm OLED. Vi vil utfordre arkitekter, og vi 

lanserer også spesialprodukter som lysekro-

ner designet av 1212-Studio i New York, sier 

han. Van der Heides seneste prosjekter har 

vært i samarbeid med Swarovski, og scene-

antrekk med innebygget lys for popgruppen 

Black	Eyed	Peas,	hvor	både	LED	og	OLED	er	

benyttet. Dette viser at løsninger og mulig-

heter er nesten grenseløse.

På spørsmålet om hva som kjennetegner 

god lysdesign, har Rogier van der Heide in-

gen ferdig oppskrift. - God design er en verdi, 

det øker livskvaliteten, hos Philips Lighting 

har vi 300 designere, som alle er forskjellige, 

men jobber sammen og har de samme verdi-

ene.	Den	berømte	kokken	Jonnie	Boer	med	

stjerner hos Michelin har et utsagn om dette: 

«Ikke	tenk	for	komplisert.	Bruk	rene	og	gode	

råvarer og gi maten din egen stil», gjengir Van 

der Heide.

Arkitekten	Ben	van	Berkel	fra	UN	Studio	

sa en gang “Rogier venter ikke på innspill 

fra oss, han bare samarbeider. Resultatet er 

«fullhybridisert» lys. Arkitekturen tar seg av 

lyset, og lyset tar seg av arkitekturen, som 

om de har en felles skjebne”. Rogier van der 

Heide sier selv: – Hvis du bare lytter til kun-

den og gjør som han sier uten å legge til noe, 

vil du ende opp med gårsdagens lysdesign. 

Konseptet må dras videre for å bli lysdesign 

for fremtiden. God lysdesign er menneskeo-

rientert, og for meg må det være vakkert. Hvis 

designerne ikke kan gjøre verden vakrere, 

hvem skal da gjøre det?

Sheikh	Zayed	Bridge	i	Abu	Dhabi	ble	gjort	i	samarbeid	med	den	berømte	arkitekten	Zaha	Hadid Canton	Tower	i	Guangzhou,	Kina,	med	Arup

Lysende scenekostyme for Fergie i Black Eyed Peas
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“Klag ikke under Stjernerne 
over Mangel paa lyse Punkter 
i dit Liv”
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LED inn 
HQL ut 

Spar Penger 
Spar Miljø 

Blending	har	vi	alle	et	forhold	til	–	bevisst	

eller	ubevisst.	Blending	er	alltid	tilstede	så	

lenge vi har øynene åpne. Vi opplever blen-

ding når vi befinner oss utendørs på dagtid, 

fra sola eller klar himmel – enten direkte 

eller at lyset reflekteres i vann, vinduer eller 

andre blanke eller lyse objekter. Om kvelden 

opplever vi blending fra utendørs lysanlegg 

– enten direkte eller reflektert. Innendørs 

likeså. Det er vinduer som trenger persien-

ner, dataskjermer som må snus og bikkes 

på, slik at ikke reflekser fra vinduer eller 

armaturer ødelegger kontrasten. Intense 

lyskilder i armaturer med dårlig avskjer-

ming eller ukritisk plasserte armaturer er 

blendende. Slik kan vi fortsette – blendingen 

kommer vi ikke unna. De fleste tenker på 

blending som noe ubehagelig, noe som gjør 

vondt i øynene. Denne delen av blendings-

problematikken kalles “ubehagsblending”. 

Ubehagsblendingen	har	også	en	slem	bror	

ved navn “synsnedsettende blending”. 

Den synsnedsettende blendingen er det 

derimot ikke alle som har noe spesielt forhold 

til – i hvertfall ikke bevisst.  Synsnedsettende 

blending er ikke nødvendigvis ubehagelig, 

men den er verre å hanskes med enn ube-

hagsblendingen, nettopp fordi den gjør som 

navnet sier – den reduserer vår evne til å se. 

Dette i form av kontrastreduksjon. Kontras-

treduksjonen skyldes fysiologiske forhold i 

øyet sammen med andre ytre faktorer som 

dårlig pussede brilleglass, skitne frontruter 

på bilen etc. Fellesnevneren er at lyset som 

treffer øyet og de skitne brilleglassene og 

frontrutene brytes, lyser opp urenheter og 

materialene i seg selv, slik at det legges et 

“luminansteppe” (sløringsluminans) foran 

det	vi	skal	se	på.	Brilleglassene	og	frontru-

tene kan vi pusse og vaske, men øynene våre 

får vi gjort lite med. Den synsnedsettende 

blendingen øker også etterhvert som vi blir 

eldre, da normale forandringer i øynene gir 

økt lysspredning. I tillegg til dette, er det også 

noen som sliter med øyesykdommer som yt-

terligere forverrer problemet.

Kanskje er det blendingsreduksjon som 

er det største kvalitetskriteriet vi kan sette til 

lysanleggene som til daglig blir prosjektert. I 

NS-EN	12464	–	Belysning	for	arbeidsplasser,	

NS-EN	12193	–	Belysning	av	idrettsanlegg,	

Statens vegvesens håndbøker etc., er det 

krav til dokumentasjon av blending, og med 

gitte maksimale grenseverdier. Hos Statens 

vegvesen er man veldig bevisst på denne pro-

blematikken, da det er snakk om sikkerhet, 

liv og helse. Man er også ganske bevisste på 

problematikken innenfor belysning for idrett, 

men for arbeidsplassbelysning er det mangel 

på oppmerksomhet rundt dette. Merkelig nok 

synes de aller fleste som prosjekterer etter NS-

EN 12464 å glemme blendingsberegninger. 

Hvorfor vites ikke, men det er mulig at mange 

sliter med å oppfylle kravene, at de ikke vet 

hva	kolonnene	med	benevnelse	UGRL eller 

GRL betyr eller at de ikke vet hvordan man 

ufører slike beregninger. Avhengig av hvor 

problemet ligger, så må man enten velge an-

dre armaturtyper og belysningsløsninger, lese 

litt om blending og blendingsberegninger 

eller gå et kurs for å lære om lysberegnings-

programmenes muligheter.

Når det gjelder produktkjennskap eller 

selve blendingsproblematikken, skal vi ikke 

gå inn på dette i denne artikkelen. Her vil 

vi i stedet utfordre produsentene og andre 

utmerkede fagmiljøer til å skrive fremtidige 

artikler relatert til emnet. I stedet vil vi se litt 

på blendingsberegningene i seg selv, og spesi-

elt en av faktorene som inngår i beregningene 

– armaturenes lysende areal.

Hos oss i Norsk Lysteknisk Komité dukket 

det opp et brev fra Kaare M. Skallerud, som 

etterlyste informasjon og eventuelle retnings-

linjer m.h.t. nettopp dette emnet – armature-

nes lysende areal. Dette temaet har eksistert 

helt siden de moderne speilrasterne dukket 

opp for rundt 25 år siden. I den senere tid har 

dette blitt ennå mer relevant når armaturer 

med LED har kommet på banen.

Vi skal ikke dykke langt ned i formelverke-

ne i denne artikkelen, men kun begrense oss 

til basisparameterne som inngår i beregnin-

gene;	Bakgrunnsluminans,	sløringsluminans	

og armaturenes lysende areal.

I blendingsberegningene inngår altså 

disse	tre	parameterne.	Ubehagsblending	er	

forholdet mellom luminansen fra armaturene 

og bakgrunnsluminansen, samt hvor den 

lysende flaten befinner seg i synsfeltet. Den 

synsnedsettende blendingen er forholdet 

mellom sløringsluminansen og bakgrunnslu-

minansen. Sløringsluminansen fører til en 

kontrastreduksjon og dermed nedsatt syns-

Blendingsberegninger og       armaturenes lysende areal
Tekst: norsk Lysteknisk Komité v/ Tore Krok nielsen & ruth Marie Bottheim



»

54  lys 3 2012 lys 3 2012  55

Fremtidens kontorbygg, Papirbredden i Drammen
Solar Light har i samarbeid med Siteco Belysning 
levert belysningen til det første kontorbygget med 
passivhusstandard i Norge. Bygget inneholder 
kontorer og undervisningslokaler og er en del av 
Drammen kunnskapspark.

På Papirbredden 2 er det valgt en utradisjonell 
belysning av lokalene. Armaturplassering og 
belysningsnivå er nøye planlagt, basert på kon-
krete behov og bruken av områdene. 

Alle lyskilder i lokalene styres med et programmert 
KNX system - med andre ord ”lys” der det trengs 
når det trengs!

Valget er enkelt - Solar Light!

www.solarnorge.no/solarlight

Solar Light

prestasjon. Sløringsluminansen beregnes ut 

fra	belysningsstyrken	på	øyet.	Bakgrunnslu-

minansen og belysningsstyrken på øyet er 

relativt enkelt å regne ut. Verre er det med 

armaturenes lysende flater.

I gamle dager med opaliserte avskjermin-

ger var den lysende flaten en grei sak. Hele 

det lysende arealet hadde en relativt jevn 

luminans – og hele “lysåpningen” var lysende. 

Det lysende arealet og gjennomsnittslumi-

nansen var enkelt å regne ut og feilmarginene 

var små. Med speilrasterne ble verden foran-

dret. Kun deler av “lysåpningen” var lysende, 

avhengig av plasseringen man betraktet 

armaturen fra. Armaturenes lysende areal ble 

likevel definert som den totale lysåpningen. 

Gjennomsnittsluminansen var fremdeles grei 

å regne ut, men denne var nå irrelevant, da 

det lysende arealet var langt fra en noenlunde 

jevnt lysende flate. Det korrekte ville være 

å finne det faktiske lysende arealet og den 

faktiske gjennomsnittsluminansen for dette. 

Diskusjonene var mange og lange hvorvidt 

det beste var å benytte matt, halvblank eller 

blank rasteroptikk. Dessverre gikk diskusjo-

nene stort sett ut på hvor synlige og hvor store 

eller små refleksene var i datidens dataskjer-

mer og om det var riktig med en grense for 

maksimale gjennomsnittlige armaturlumi-

nanser ikke høyere enn 200 cd/m² i vinkler 

på 50 eller 60 grader fra loddlinjen når man 

så på armaturene inn mot deres kortsider og 

langsider. Armaturenes luminanser fra deler 

av speiloptikkene hadde luminanser over 

flere tusen cd/m², men så lenge gjennomsnit-

tet var i orden var det får som tok spesiell 

notis av det…

Det har skjedd mye i løpet av årene som 

har gått. Nye og bedre dataskjermer og langt 

snillere krav til reflekser i dataskjermer, men 

problematikken rundt armaturenes synlige 

areal er fremdeles aktuell. Det nye er at arma-

turer med LED har kommet på markedet. Vi 

kan kategorisere disse i tre grupper:

1) Armaturer hvor diodene er plassert bak 

mikroprismeplater eller annen avskjerming 

som gir tilnærmet jevne luminanser over 

det som produsenten definerer som det 

lysende arealet.

2) Armaturer hvor diodene fremstår som en-

keltpunkter hvor armaturenes lysende are-

al er definert som arealet som er omskrevet 

alle diodene, eller arealet som begrenses av 

armaturenes lengde og bredde.

3) Armaturer med irregulær form (eks. buet 

overflate), hvor kun deler av diodegruppe-

ne er synlige fra forskjellige betraktnings-

vinkler.

Når det gjelder den første gruppen, så vil 

formelverket for beregning av blending gi 

meget presise resultater da det lysende area-

let er enkelt å definere, samtidig som det har 

en noenlunde homogen luminans.

Når det gjelder de to andre gruppene er det 

straks verre. LED kan være ekstremt intense, 

og det synlige arealet er meget vanskelig å de-

finere. I verste fall finnes det ikke noe fornuf-

tig synlig areal, selv om produsenten kanskje 

har definert dette som montasjeplaten hvor 

diodene	er	montert.	Uansett	vil	formelverket	

gi	feil	resultater.	Blendingsberegningene	kan	

vise utmerkede resultater, men blendingen 

kan oppleves som ekstremt sjenerende.

Pr. dato finnes det ingen regler som defi-

nerer hvordan man skal definere armaturens 

lysende areal i disse tilfellene. Hvordan man 

skal håndtere en samling lysende punkter, og 

hvordan håndtere at det synlige arealet foran-

drer seg ut fra hvor man betrakter armaturene 

er en stor utfordring.

Norsk Lysteknisk Komité er av Kaare M. 

Skallerud bedt om å komme med noen 

betraktninger rundt dette. Da det ikke finnes 

noen regler, så kan vi dessverre ikke vise til 

slike, men vi kan komme med noen betrakt-

ninger.

Generelt mener vi at det beste er å benytte 

armaturer hvor diodene er plassert bak op-

tiske media som “knuser” lyset og skaper en 

tilnærmet homogen lysende flate. Dette i 

form av mikroprismeplater, opaliserte eller 

delvis opaliserte plater, eller andre relevante 

teknikker.

Dersom man ønsker å benytte armaturer 

hvor diodene oppfattes som punkter, vil 

ikke formelverkene for blending gi korrekte 

resultater. Man bør derfor plassere slike 

armaturer med omhu der hvor det er aktuelt, 

og unngå å benytte slike i blendingskritiske 

applikasjoner.

Når det gjelder prosjektering av lysanlegg 

er beregningsprogrammene fine å ha, men 

de har sine begrensninger. Dette betyr at 

den som prosjekterer må ha kompetanse om 

forutsetningene disse programmene arbeider 

under. Det er den prosjekterendes ansvar å 

designe gode belysningsløsninger med eller 

uten bruk av programvare. Når man forstår 

at programmenes beregningsresultater ikke 

er til å stole på, må man benytte erfaringer 

fra andre prosjekter som basis for prosjekte-

ringen.

Blending	(eller	reduksjon	ev	denne)	er	som	

tidligere nevnt kanskje det største kvalitetskri-

teriet til kunstig belysning. Vær derfor bevisst 

m.h.t. produktvalg og belysningsløsninger, og 

ha et kritisk blikk på resultatene presentert i 

beregningsprogrammene.

Lykke til!

Blending og LED
Innen belysningsstandarder og 

retningslinjer for godt lys benyt-

tes en grensesettinger for blending 

som	betegnes	med	UGR	(Unified	

Glare Rating), GR (Glare Rating) 

eller TI (Treshold Increment). Dette 

er formelverk som baserer seg på 

belysningsstyrkene på øyet, Intensi-

teten (gjennomsnittsluminansen) fra 

armaturenes lysende areal, det lysende 

arealets størrelse og bakgrunnens 

gjennomsnittlige lyshet (luminans). I 

tillegg kommer armaturenes plasse-

ring i forhold til synsaksen. Som regel 

ser man på hele armaturens lysåpning 

som et lysende areal, og dette har vært 

relativt uproblematisk med konvensjo-

nelle lyskilder. Problemstillingen med 

LED er imidlertid at hver enkelt LED 

har en ekstremt høy lysintensitet, og 

man vil ved direkte innsyn skape store 

blendingsproblemer.

Anbefaling: Kontroller om man i van-

lig synsretning kan få direkte innsyn 

på enkelte LED.  Selv om leverandør 

kan dokumentere lave blendingstall så 

vil dette kunne skape store blendings-

problemer.



Berlin	er	en	av	de	første	byene	i	Europa	som	

startet opp et spisested hvor du kan innta 

mat	og	drikke	i	totalt	mørke.	Bakgrunnen	

for det spesielle konseptet var et ønske om å 

opprette tilpassede arbeidsplasser for blinde 

og svaksynte. Alle kelnere som arbeider her 

er sterkt svaksynte eller helt blinde. Hen-

sikten med å lage et slikt spisested foruten 

å skape arbeidsplasser, var å gi seende en 

sanseutfordring ved å snu opp ned på en 

hverdagslig situasjon som det er å spise 

mat.” Her blir du oppvartet av kelnere som 

fungerer som våre øyne”, står det på hjem-

mesiden til restauranten. Her får vi seende et 

par timers fornemmelse av hvordan det er å 

være totalt blind.

	I	forbindelse	med	et	besøk	i	Berlin,	ønsket	

mitt	reisefølge	og	jeg	å	teste	ut	dette.	Både	

med tanke på det økende fokuset på univer-

sell utforming i forhold til lys/mørke, men 

også av egen nysgjerrighet på hvordan våre 

gjenværende sanser reagerer når synet, den 

viktigste sansen, ikke er tilgjengelig.

Det	finnes	flere	dunkelrestauranter	i	Berlin	

og andre byer i Tyskland. Siden konseptet ble 

så populært har flere dunkelrestauranter inn-

ført andre opplevelser som dans og krimgåte-

løsninger i mørket. Vi ville bare oppleve å innta 

et måltid i mørke, derfor falt valget på ble den 

opprinnelige og første konseptrestauranten.

 Når vi ankommer restauranten entrer vi 

en belyst bar som fungerer som et venterom. 

Her blir vi introdusert til vår svaksynte kelner, 

Harold. Han forklarer at vi skal gjennom flere 

”sluser” og at han er tilgjengelig for oss hele 

kvelden som våre ”øyne”. 

Noe nervøst lyttet jeg til han og håpet at vi 

kunne stole på Harold. Vi hadde vært modige 

og bestilt en tre retters ”surprise” meny.

Harold forklarte at når vi går inn i selve 

restauranten måtte vi holde hverandre på 

skuldrene å gå i rekke. Vi begynte å gå i 

”jenkagange” gjennom ”slusene” og ble ført 

inn i restauranten.  Det fantes ikke glimt av 

hverken klokker, nødutganger, møblering, 

hvor mange mennesker som befant seg der, 

eller noe som røpte størrelsen på rommet. Det 

var som en vegg av mørke slo mot meg, og 

panikken begynte å spre seg. Jeg måtte holde 

ekstra hardt i skulderen til vår kelner Harold 

som geleidet oss ”trygt” mellom bord, stoler 

og andre gjester. Tilslutt ankom vi bordet vårt 

og han plasserte en og en ned på sine plasser 

og tok bestilling av drikke. Når ølet jeg hadde 

bestilt kom, forklarte Harold at han plas-

serte glasset på min vestre side. Prosessen var 

omstendelig.

Panikken hadde gitt seg, jeg begynte å føle 

meg fram på bordet for å finne ut hvor kniv og 

gaffel var, og fant ut at jeg satt inntil en slags 

polstret skillevegg på min venstreside. Jeg 

begynte å bli litt lattermild og hodet ble noe 

tungt av å ha så lite kontroll over situasjonen. 

Alle de øvrige sansene var i helspenn og 

bevisstheten om lyd og lukt ble forsterket.  Jeg 

synes ikke lokalet luktet spesielt godt og lyden 

av skrapende gafler og klirring i glass virket 

skarpe. Egentlig fikk jeg bare lyst til å sitte på 

stolen og sove til det hele var over.  Det var 

tydelig at å være blind påvirket meg mer enn 

jeg hadde forestilt meg, selv om jeg visste at 

dette var en opplevelse innenfor et begrenset 

tidsrom.

Forrett
Harold serverte forretten, tilsynelatende 

uten å søle.  Jeg fant fram til gaffel og kniv og 

kjente en ekkel bit av noe kaldt og klissete 

i munnen. Panikken slo innover meg igjen. 

Jeg orket ikke å spise mye, men håpet det var 

en laksebit jeg hadde svelget. Det jeg puttet 

i munnen smakte ikke godt. Jeg begynte å 

bli litt paranoid for glasset med øl jeg hadde 

bestilt var plutselig tomt. Hadde Harold gitt 

meg et halvfullt glass, og smakte ikke ølet 

nesten som vann? Hvordan kunne jeg vite 

om Harold serverte noe gammelt søl?

Hovedrett
Hovedretten ble servert. Jeg hadde pro-

blemer med å finne tallerken og bestikket, 

lydbildet rundt meg var blitt høyere. Jeg 

prøvde å snuse meg frem til hva hovedret-

ten kunne være, det luktet stekt kjøtt. Etter 

ennå en jakt etter gaffel og kniv kom jeg fram 

til at tilbehøret måtte være poteter og saus. 

Jeg	sølte	rundt	som	et	lite	barn.	Bommet	

nesten på munnen med gaffelen og mat falt 

i fanget mitt.   Maten jeg tilslutt fikk i mun-

nen smakte ikke spesielt godt, som kjøtt fra 

en dårlig veikro. Var det jeg som var kresen, 

eller har den visuelle sansen så mye å si 

for min smaksopplevelse?  Det hadde vært 

interessant å teste ut samme mat når jeg 

kunne se den.

Vi ropte på Harold for å få mer å drikke og 

en av oss måtte på toalettet. Jeg hørte klirring 

og knusing av glass og tenkte med gru på 

hvilket glass-skår hauger Harold måtte føre 

oss igjennom. 

Når du skal på toalettet på Das Dunkelres-

turant fører kelneren deg tilbake til baren der 

du startet (der er det lys) hvor han står utenfor 

og venter og geleider deg inn i mørket igjen. 

Det var rart hvordan lydbildet forandret seg 

i løpet av kvelden. Eller kanskje det var min 

hørsel som utviklet en mer bevisst holdning 

til lydbildet?  I begynnelsen hadde jeg hatt 

mer enn nok av å orientere meg i situasjonen, 

og ikke lagt merke til hvor lydene kom fra, 

men nå begynte mine gjenværende sanser 

tydelig å kompensere for fravær av lys. Lydene 

og luktene var i løpet av kvelden blitt flere og 

krevende, og på et visst tidspunkt greide jeg 

faktisk å skape en slags romforståelse ut i fra 

lydene i rommet.

Dessert
Endelig serverte Harold desserten. Jeg hadde 

ikke spist så mye av hverken forrett eller 

hovedrett.  Jeg er et dessertmenneske og 

tenkte at her kunne man ikke servere så mye 

guffent. Desserten smakte helt greit, litt bit-

ter sjokolade, sikkert gammel, tenkte min nå 

helt paranoide hjerne. 

 ”Er det noen som ønsker kaffe”, spurte 

Harold. ”Nei takk”, sa jeg høflig og lente meg 

på den polstrede skilleveggen som en slags 

trygg havn, men den var med ett veldig klis-

sete.

 Følelsen av å bli lurt og at de fysiske 

omgivelsene rundt var klissete og møkkete 

forsterket seg. På denne restauranten kunne 

de la være å vaske for de hadde ikke akkurat 

kunder som hadde muligheten til å kontrol-

lere renholdet.

Nå hadde jeg fått nok, og ropte ut i mørke 

på Harold for å spørre om han kunne geleide 

oss ut. Vi hørte flere glass knuse og knis og 

latter. Nå ropte vi i kor flere ganger, vi var blitt 

helt avhengig av Harold i denne jungelen av 

lukt og lyd.  Vi satt der tafatte i mørket, da 

Harold endelig geleidet oss ut i lyset… 

Sanse i mørket

fa
kt

a

Menneskets sanser
1. Syn (synet står for hele 80 % av 

sanseinntrykkene og er den viktigste 
sansen, ifølge altomsyn.no.)

2. Hørsel

3. Smak

4. Lukt

5. Likevektssansen (ivaretas av 
likevekstorganet i øret).

Andre sanser: I tillegg har vi 
sansereseptorer i nervesystemet som 
registrer trykk og berøring av hud, 
temperatur forandringer, blodtrykk og 
fare for vevsskade noe som oppleves som 
smerte. En reseptor kan være en del av en 
nervecelle eller en selvstendig sansecelle.

Tekst: Linda Knoph Vigsnæs - LYSSTOFF A/S

Foto: Linda Knoph Vigsnæs

Sted: Das Dunkelrestaurant – Berlin, 

 Adresse Gormannstr. 14, 10119 – Berlin Mitte

Webside: www.unsict-bar-berlin.de
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Tekst og foto: Einar Falk
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lysbehandling av tynn  
basalcellekreft og solskader
På linderud Hudlegekontor i oslo utføres bl.a. lysbehandling av solflekker i ansikt og hodebunn og av 

overfladisk eller tynn modulær basalcellecarcinom. Forkortet heter behandlingen MAl PDT som står for 

Metylaminolvulinat Fotodynamisk Terapi og har vært benyttet der siden hudlege Aase Høviskeland overtok 

praksisen der i 2008. 

MAL er et fotosensibiliserende middel som 

påføres huden og som omgjort til fotoaktive 

porfyriner, selektivt tar opp kreftceller. Når 

kreftceller fulle av porfyriner blir utsatt for en 

bestemt bølgelengde av lys (570 til 670 nm), 

oppstår en molykær reaksjon som resulterer 

i ødeleggelse av kreftceller. En stor fordel ved 

MALPDT behandling er at den målrettet 

treffer kreftcellene. Dette betyr at de omkring-

liggende friske hudceller ikke berøres og at 

behandlingen kun etterlater minimale arr og 

således også gir et godt kosmetisk resultat.

MAL PDT innebærer en totrinnsprosess, 

forteller Aase Høviskeland. Det første stadiet 

er å forberede det aktuelle hudområdet ved å 

fjerne skjell og skorper, dvs. lett skraping med 

skalpell. Deretter påføres et 1mm tykt lag med 

MAL	krem	på	lesjonen	+	omkringliggende	

5mm av normal hud. Deretter beskyttes det 

behandlede området med en bandasje og 

man venter i tre timer på fase to av behand-

lingen. Det er viktig da å beskytte seg mot 

direkte sollys.

Neste skritt i prosessen er å utsette lesjonen 

for	selve	lysbehandlingen.	Bandasjen	fjernes	

og  hudområdet eksponeres for rødt lys med 

et kontinuerlig spektrum på 570 til 670 nm og 

en	total	dose	på	75	J/	cm.	Både	lege	og	pasient	

bør benytte beskyttende vernebriller og 

lyskilden skal være 50mm fra bestrålingsom-

rådet.	Behandlingen	kan	ta	fra	5	til	15	minutter	

og lysintensiteten bør ikke overstige 200 mW/

cm2. Etter behandlingen dekkes lesjonen 

med bandasje i minst 24 timer og vanligvis 

leges såret fullstendig etter èn til fire uker. 

Ved basalcellekreft og tykkere solar keratose 

anbefales å gjenta behandlingen ca. en uke 

senere.

- Høviskeland forteller om gode resultater 

i den tiden hun har praktisert lysbehandling, 

både hva gjelder solflekker og basalcellecar-

cinom.  

- Er dette en behandling man kan få hos 

alle eller de fleste hudleger i Norge?

- De fleste hudlegekontorer har innført 

PDT behandling, i tillegg til hudavdelingene 

på de store sykehusene. Ellers kommer denne 

behandlingen ofte etter at man har brukt 

både frysebehandlig eller små kirurgiske 

inngrep; det beror på det enkelte tilfellet, sier 

Aase Høviskeland tilslutt.

Her foretas PDT 
behandling i 
lyslaboratoriet på 
Linderud Hudlege-
kontor. Det er viktig 
at både lege og 
pasient benytter 
vernebriller.

Vi utvikler  
Norge
Multiconsult er et ledende rådgivnings- og prosjekteringsselskap. 

Vi opererer både nasjonalt og internasjonalt. 1400 dyktige medarbeidere bidrar  
i fellesskap for å skape verdier for våre kunder og for samfunnet for øvrig. Fra  
våre mange kontorer i inn- og utland utfører vi komplekse multifaglige prosjekter.  
Våre verdier er tuftet på engasjement, lagspill og ansvar. Sammen med våre  
samarbeidspartnere og kunder skapes historie og viktige bidrag i utviklingen  
av Norge.

multiconsult.no

Multiconsults lysdesignere deltar gjennom hele  
designprosessen for å gjøre arkitektens visjoner  
til virkelighet - og vise frem arkitekturen fra sin  
beste side. 

Vi setter brukernes behov i første rekke og vektlegger 
lysdesign som bidrar til økt trivsel, velvære, sikkerhet  
og trygghet. 

Ditt prosjekt kan løftes med riktig belysning!

Lysdesign
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- Et fullverdig og fleksibelt lysstyringssystem

Malthe Winje har fått agenturet 
på Philips Dynalite i Norge!
Belysningsanlegg blir mer avanserte og komplekse, og i fremtiden vil kanskje 
Building Management systemer / KNX anlegg på toppnivå, kommuniserer med egne 
lysstyringssystemet som f.eks Dynalite.

Vi leverer lysstyrings- 
systemer  fra Dynalite 

Dynalite lysstyringssystem 
ble benyttet i Røros kirke

Skalerbare styringssystemer 
fra små kontorer til Burj Khalifa 
i Dubai.

Kontroller Betjeningspanel Multisensor



Hvordan påvirker lyset oss? 
Hvordan kan vi kommunisere og formidle 
budskap ved hjelp av lys?
Hvordan kan vi bruke lys for å forme de 
fysiske omgivelsene våre?

Disse og mange andre spørsmål får man 

svar på i den nye og meget delikate boken 

som Calina Pandele Yttredal nettopp har 

laget. I tillegg til å være forfatter er Calina 

Pandele Yttredal billedkunstner, og bokens 

utforming og billedbruk bære tydelig preg 

av	å	være	utformet	av	en	kunstner.	Boken	er	

gitt ut på Fagbokforlaget, og må kunne sies 

å være en lærebok, ikke bare for studenter 

på fagskole- og høgskolenivå, men også 

for de som mener å kunne en god del om 

belysning allerede. Calina Pandele Yttredal 

har lang erfaring i å undervise, samt holde 

kurs og foredrag, og boken er således byg-

get opp på en god pedagogisk og praktisk 

måte. En annen styrke med boken er at 

hun har samarbeidet med, og trukket inn 

andre lysdesignere og fagmiljøer i arbeidet. 

Boken	skaper	nysgjerrighet	om	fenomenet	

lys, og gir leserne lyst til å eksperimentere 

eller gjøre egne undersøkelser rundt ”gamle 

sannheter”.   Alle kapitlene er godt illustrert 

med bilder eller plansjer, som er ytterligere 

tydeliggjort med en forklarende tekst. 

Link på portrett: http://calinayttredal.com

Calina Pandele yttredal

LYS
Farge, design, kommunikasjon

Bokomtale av Petter Kristiansen

Bokens innhold:
1. Fargens og lysets uttrykkskraft
2. Lys og farge, to sider av samme sak
3. Effekten av lys
4. Prinsipper for belysning
5. Lys innendørs
6. Lys utendørs
7. Dagslys og kunstig lys 
8.  Visuell persepsjon
9. Lys - forskning, undervisning, 
organisasjoner
10. Fremtidens muligheter
11.  Litteratur
12. Stikkordregister

Kort om Calina  
Pandele Yttredal:

Calina Pandele 
Yttredal er  
maler, tegner 
og grafiker.  
Hun har utdan-
nelse fra blant 
annet Statens 
håndverks- og 
kunstindustriskole, Statens Kunst-
akademi i Oslo og Kunstakademiet 
i Bucuresti. Hun har hatt separat-
utstillinger i Norge og utlandet, og 
har blant annet deltatt på Statens 
kunstutstilling (Høstutstillingen).
Hun har hatt flere kunstneriske 
oppdrag som scenografi, bokil-
lustrasjon, portrettmalerier, 
tegninger og utsmykninger. Calina 
Pandele Yttredal har lang erfaring 
med undervisning i farge og lys, 
samt tegning, maling, kunsthistorie 
og anatomi. Hun har blant annet 
undervist ved Statens Kunsta-
kademi, Statens håndverks- og 
kunstindustriskole, Høgskolen i 
Oslo og Nordisk Institutt for scene 
og studio.
Hun har gitt ut flere bøker om 
estetiske fag og er kjent for å 
holde inspirerende kurs, foredrag 
og workshops.

ISBN: 978-82-450-0610-0
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Bytt de gamle 
takvinduene 
til det nyeste  
på markedet!

Dagslys er bra for både kropp og sjel. Den 
nye generasjonen takvinduer har fått nytt 
design med større glassflate og er bedre 
isolert. Du kan dempe direkte sollys og 
varme med VELUX solskjerming.
Se utvalg og priser på www.velux.no
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Estiluz	har	mottatt	Silver	
DELTA Award for original 
design av armaturen Balloon. 
DELTA er en av Spanias mest 
prestisjefylte designpriser 
hva gjelder innovasjon, pro-
duksjonsvennlighet og design-
konsept. Balloon overrasker 
nå med en ny veggversjon med 
nattlys som lyser svakt opp 
mørke områder om natten. 
Den har en tretrinnsbryter for 
allmennlys, nattlys og avslått. 
Lyskilde er en 0,5W LED 
diode.	Estiluz	markedsføres	i	
Norge av Expo-Nova.

www.expo-nova.no

LySBaLLoNg

Rhythm er en ny pendellampe 
fra spanske Vibia markeds-
ført i Norge av Wiik-Nilsen. 
Lampen som er produsert i 
karbonat leveres i to farger, 
egghvit eller matt mørkebrun 
lakk. Tilkobling passer både 
for innebygd og utenpålig-
gende montering og tilpasset 
elektronisk dimming, 1 til 10V. 
Lampen er bestykket med 
LEDstriper 24V, 2900 K og 
leveres i flere størrelser, både 
for vertikal og horisontal mon-
tering. Rhythm utfordrer krea-
tiviteten ved at man kan skape 
sin egen lysdesign.  Designer 
er Arik Levy.

www.wiik-nilsen.no
 

EgEN LySdESIgN

Frizen	presenterer	Intara	RD	
165 fra Bäro GMBH, en klassi-
ker som nå er tilgjengelig med 
LED teknologi. Dette betyr at 
arkitekter, lysplanleggere og 
brukere, kan kombinere tre 
lysteknologier med hverandre, 
og samtidig holde seg til èn 
armaturfamilie. LED varian-
tene av den runde Intara RD  
165 er utstyrt med den siste 
driver teknologi, har vifteav-
kjøling; systemkraften er 46 
Watt. Dette sikrer de beste 
driftsforhold, lang levetid og 
briljant lyskvalitet. De nye 
LED variantene fås med fire 
ulike lysfarger: 2500,2700, 
3000 og 4000 Kelvin; lysstyr-
ken er på opptil 3050 lumen.

www.baero.com
www.frizen.no

LEDStar heter en ny møbel-
downlight fra SG Armaturen, 
som egner seg særlig til 
kjøkken- og baderomsom-
givelser. Armaturen er 
bestykket med 2,4W LED, 
som gir 40 000 timers levetid 
og er dimbar med Elko 315 
GLE. Fargetemperaturen er 
2700 Kelvin og RA indeks 
er >90. Montering og til-
kobling til driver er enkel; 
inntil fire LEDStar pr driver. 
Beskyttelsesgraden er IP54. 
Armaturen egner seg både 
for innfelt og utenpåliggende 
montering.

www.sg-as.no

KLaSSIKER MEd LEd TIL KjøKKEN og Bad

EL-produkter presenterer 
Optimum bevegelsesdetek-
tor for lysstyring og 1 – 10V 
dimming. Ved bevegelse i 
detektorsonen reguleres lyset 
opp til innstilt lux-nivå. Etter 
at bevegelsen er opphørt og 
innstilt tid er opphørt, dimmes 
lyset ned til standby-nivå, for 
deretter å slå seg av eller lyse 
kontinuerlig i standby (ref 
innstilling). Dersom detektoren 
blir påvirket av omkringlig-
gende lyskilder eller dagslys, vil 
styringen regulere seg i forhold 
til dette. Detektorhodet kan 
tiltes 30 grader vertikalt og 
350 grader horisontalt, ved 
montering i eksempelvis skrå-
tak. Driftsområde er Ø 8 meter 
v 2,5m høyde og driftstempera-
tur er 0 til 45 grader C.

www.el-produkter.no

Appareo fra Fagerhult, representerer noe nytt innen LED belys-
ning. Når lyset ikke er tent, er den gjennomsiktige glass skjermen 
omgitt av en slank, diskret aluminiumsramme. Når den er tent 
sørger LED lampene, som er plassert tvers over armaturens gli-
dedeksel, for liv til skjermen, styrer lyset og er i tillegg behagelig 
for øyet. Her kombineres estetikk og høy lyskvalitet.  Appareo 
fås både i rektangulær og rund utforming og kan benyttes til 
mange forskjellige formål.

www.fagerhult.no

Den nye High Bay armaturen 
fra Siteco er konstruert for å 
tilfredsstille nær sagt enhver 
montasjehøyde og ethvert 
bruksområde – fra høylager 
til industri- og salgsområder. 
Armaturen er utviklet for å 
erstatte bøttearmaturer; et 
påkostet og gjennomarbeidet 
termisk armaturkonsept gir 
en levetid på 100 000 timer på 
forkoblingsutstyret med en 
omgivelsestemperatur på opptil 
50 grader C. Andre fordeler er: 
montasjehøyde fra 6 til 20 m,  
svært enkel montasje & hurtig-
kobling fra Linect, høy virknings-
grad, multiwatt teknologi og 
justerbar utstrålingsvinkel.

www.siteco.no

VISUELL oppLEVELSE

EFFEKTIV og FLEKSIBEL

Rana heter en serie T5 lysrørarmaturer fra Havells-Sylvania 
som ble presentert på Eliaden i år. Armaturene er utstyrt med 
aluminiumsoptikk med høy yteevne og dette kombinert med 
slank design, skaper en armatur som gir meget godt lys og god 
belysningskvalitet og i tillegg sparer opptil 40 % energi. Rana 
– serien omfatter Rana Surface som kan monteres i himling 
eller nedpendlet, Rana Recess i firkantet utførelse og begge har 
versjoner for innfelt montering. Spesielt er 1092 raster optikken 
som er laget av høyglanspolert aluminium som reflekterer 99,6 % 
av lyset, som i tillegg fordeles effektivt, uten svinn.

www.havells-sylvania.com

Doo-Wop heter en uhøytidelig og enkel pendellampe fra Louis 
Poulsen. Denne ble designet på 1950tallet, men forsvant fra Louis 
Poulsens kataloger ved starten av 1980tallet. De siste år har flere 
eldre modeller kommet tilbake på markedet gjennom antikvi-
tetshandlere og auksjoner, noe som har ført til etterspørsel om å 
gjenoppta produksjonen. Den nye versjonen av Doo-Wop er veldig 
lik den opprinnelige, men fargene er oppdatert slik at de matcher 
nåtidens farger; den finnes i rød/oransje, lyseblå, grønn, hvit, 
sort/grå og i en eksklusiv messingutgave. Egner seg til belysning 
i hjemmet: overalt hvor man trenger stemningsfull og god belys-
ning. Den kan henge alene eller i klynge. Leveres med E 27 sokkel.

www.louispoulsen.no

MILjøVENNLIg STEMNINgSFULLT TIL HjEMMET

STRøMBESpaRENdE 
LySSTyRINg

Lyskomponenter lanserer en 
ny gulvlist med LED strips. 
Stripsen man ønsker, legges 
enkelt inn i profilen og man får 
en stilig, praktisk effekt langs 
gulvet for eksempel i butikk, 
bolig, kontor, resepsjon, hotell, 
restaurant, båt osv. LED strip-
sen kommer i flere farger. 

www.lyskomponenter.no

LySENdE gULVLIST

Wiik-Nilsen lanserer Halo, en 
hengelampe med sirkulære 
former fra spanske Vibia. Halo 
er tilgjengelig i to hvitnyan-
ser: hvit lakk eller matt hvit. 
Den er produsert i PMMA og 
bestykket med LED striper 
24V, lysfarge 2900 Kelvin og 
for elektronisk dimming 1 - 
10V. Leveres i flere størrelser 
også i rette deler. Designer er 
Martin	Azua.

www.wiik-nilsen.no

MagISK LyS

TEKST oG FoTo TIL SPALTEn “nYHETER” SEnDES LYS@LYSKULTUR.no,  
GJERNE MERKET NYHETER • NYHETENE REdiGEREs av EiNaR FalK

Belysningen spiller en viktig 
rolle når man vil fremheve en 
bys historiske og kulturelle 
identitet. DecoFlood®LED er 
en produktfamilie fra Philips 
som er ideell for arkitekto-
nisk utendørs belysning og 
til belysning av mange ulike 
konstruksjoner. Den finnes 
både i LED og konvensjonelle 
versjoner: Decoflood® og 
Mini Decoflood® egner seg 
for belysning av en rekke 
strukturer, med reflektorer for 
effekt og trebelysning, fasade 
og areal belysning og arkitek-
tonisk gatebelysning. Kommer 
i to typer hvit (2700 eller 
4000K), tre solide lysfarger 
(rød, grønn, blå) samt dyna-
misk hvit og RGB-versjoner.

www.philips.no/lighting

FREMHEVER  
aRKITEKTUREN

SM lys lanserer en ny speil-
armatur i slank design fra 
Baulmann. Armaturen er 
på 12V 6W, er dimbar og 
har innebygd LED driver. 
Fargetemperaturen er på 
3000K. Armaturens format er: 
26x54x900mm.

www.smlys.no

SLaNK dESIgN

Spillray serien fra Axo Light 
ble først presentert høsten 
2010 og utvides nå også med 
lysekroneversjoner med klas-
siske trekk i moderne utfø-
relse. Taklampene fås enten 
i rund eller firkantet form og 
er bestykket med 20, 26 eller 
30 lyskilder. Fargesortimentet 
omfatter versjoner i klar, oran-
sje, rød og grå. Lyskilder er 
halogenpærer.

www.ergo-online.it

STILIgE LySEKRoNER
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DecoScene® LED fra Philips 
er designet for å gi lys oppo-
ver – fra kraftig flombelysning 
til mer avdempet effektbelys-
ning. Den har en samlelinseop-
tikk som gir enhetlig lyseffekt 
og sikrer optimal fargeblan-
ding. Kvadratiske og runde 
hus passer inn i brostein, 
betong eller gress. Ligger 
på overflaten av applikasjo-
nen og er diskret på dagtid. 
DecoScene®LED egner seg 
for belysning av historiske 
og moderne bygninger, broer, 
strukturer, monumenter, 
skulpturer, parker og hager.  
Kommer i to typer hvit (2700 
eller 4000K), tre solide farger 
(rød, grønn og blå), samt dyna-
misk hvit og RGB versjon. Det 
kan velges mellom tre ulike 
sirkulære bjelker: smal, mid-
dels eller bred, hhv. 12, 24 og 
38 grader.

www.philips.no/lighting

EFFEKTBELySNINg 
UTENdøRS

dEKoRaTIVT 
ELEMENT

Louis Poulsen lanserer Aeros i 
hvit utgave designet av designe-
ren Ross Lovegrove. Hans Aeros 
i anodisert gyllen sand-nyanse 
er fremdeles i assortimentet og 
med den hvite utgaven utvides 
således bruksmulighetene 
for produktet. Aeros mønster 
fremstår annerledes i den hvite 
utgaven; lampen virker lettere og 
lysere. Fibonacci reflektoren gjør 
at lampen blir et dekorativt ele-
ment både når lampen er på- eller 
avslått. Aeros er en stor lampe, 
723mm i diameter og er veleg-
net til både spise og sofabord. 
Lyskilden er en 60W halopin og 
kan om ønskelig dempes.

www.louispoulsen.no

Osrams Parathom Classic A 
329 grader Adwanced, ble pre-
sentert i forrige nummer av 
Lys, men dessverre med feil 
watt- styrke: Den skal være 
14,5 Watt. Pæren er rundstrå-
lende (320grader) og har et 
varmhvitt lys (2700 K) og en 
levetid på inntil 30 000 timer. 
I tillegg til lite energiforbruk, 
utvikler lampen lite varme, 
tenner øyeblikkelig og er støt 
og vibrasjonssikker.

www.osram.no

ERSTaTTER 75W 
gLødELaMpE

Fagerhult presenterer Notor 
LED, som er en oppdatert ved 
at den opprinnelige kompakte 
utformingen har blitt utstyrt 
med LED lamper, noe som gir 
muligheter for og oppfyller 
kravene til lysrekker i et rom. 
Hver utgave av lampen fås 
overflatemontert, innfelt eller 
nedpendlet og utstyrt med en 
rekke koblinger slik at det er 
mulig å skape ulike lysmøn-
stre- og figurer.

www.fagerhult.no

Axo Light presenterer en 
ny og utvidet kolleksjon: to 
firkantede vegg og taklam-
per hhv. 60 x 60 cm og 120 x 
120cm, foreløpig tilgjengelig 
i hvitt, to nye pendellamper 
med diameter 25cm og 60cm 
og to morsomme bordlamper 
33x 13cm x H. 30cmeller 
60 x 18cm x H. 54cm, disse 
også bare tilgjengelig i hvitt. 
Lyskilder er glødelamper og 
lysrør.

www.ergo-online.it

LyS I REKKE og Rad
LySENdE VEgg/
TaK-dEKoR

To universaldimmere fra Niko, 
markedsført i Norge av Micro 
Matic, kan dimme alt av dimbare 
sparepærer, LED lamper og 
alle andre dimbare lyskilder. 
Dimmerne kan innstilles med 
minimums dimmenivå av hensyn 
til enkelte lampetyper. Dimmer 
UNI 350 IMP blir styrt av impuls-
bryter og har integrert slukk-alt 
inngang. Denne egner seg derfor 
også til installasjoner med ulike 
former for skinnesystemer. 
Dimmer UNI 350 0/1-10V styres 
av 0 – 10V eller 1 – 10V signal og 
kan derfor inngå i et dagslysstyrt 
anlegg med Luxstat Kontroll.

www.micro-matic.no

dIMMER aLT SoM 
KaN dIMMES

Med sin nye Ontero EC lysarmatur familie har Bäro 
GmbH kombinert lekker design med ny LED teknologi, 
for derved å gi arkitekter og lysplanleggere enda stør-
re frihet i design av butikker og kjøpesentre. Ontero 
EC er utformet i samarbeid med Jens Pattberg og 
hans team i designfirmaet brains4design i Mûnchen. 
Armaturhodet er konstruert for å sikre LED diode-
nes spesielle krav; bl.a. er det integrert kjøleribber. 
Sammen med reflektorer med MIRO overflate sikres 
derved både lang levetid og meget høy lyskvalitet. 
Armaturene er utstyrt med den aller siste LED lyskilde 
og driver-teknologi noe som gjør at DALI styringssys-
tem også kan benyttes. Armaturen trekker totalt 57W, 
gir en lysstyrke på opptil 4000 lumen og er tilgjengelig 
i fire lysfarger: 2500, 2700, 3000 og 4000 Kelvin. Bäro 
GmbH	er	representert	i	Norge	av	Frizen	AS.

www.baero.com
www.frizen.no

INNoVaTIVT MEd LEd
Norlys presenterer Arendal 
en eksklusiv og kraftig pullert 
i galvanisert eller lakkert stål. 
Avskjermingen er i herdet tykt 
glass, frostet innvendig. Arendal 
leveres i tre forskjellige høyder: 
85, 49 og 26 cm. Som lyskilde 
anbefales en ca. 8W sparepære.

www.norlys.no

KRaFTIg pULLERT

Rigel Vegglampe fra EL – produkter, er bestykket med 6x1W 
LED dioder, som er plassert høyt oppe i lampen slik at bledning 
unngås. Rigel Vegglampe har beskyttelsesgrad IP 54 og egner 
seg derfor både for utendørs og innendørs bruk og for skjult 
eller åpen installasjon. Lampen er produsert o pulverlakkert 
aluminium og finnes i hvit, sølv/alu eller sort. Lysfargen er 3100K 
og spredningsvinkelen er 60 grader. Lengde, bredde og høyde er 
287x99x86mm. Diodene kan ikke dimmes.

www.el-produkter.no

INNENdøRS og UTENdøRS

SM lys presenterer sitt 
velkjente speil fra Baulmann, 
nå i ny utforming. LED 
belysningen ligger skjult og 
er godt avskjermet. Speilet 
er i format 700x 900x17mm 
med innebygd LED driver. 
Belysningen er på 12V, 15W, 
dimbar og fargetemperaturen 
er 3000K.

www.smlys.no

SpEIL, SpEIL 
på VEggEN dER…

Lyskomponenter kommer 
med en ny butikkspot, S6 
LED. Den har lysfarge 3000 
Kelvin og god fargegjengi-
velse, CRI 85. Ved å bytte 
ut metallhalogen spottene 
sparer man både strøm og 
driftsutgifter. S6 LED kom-
mer i sort, hvitt og sølv.   

www.lyskomponenter.no

LEd BUTIKKSpoT

goBo pRojEKToR

Osram presenterer Kreios, 
en kompakt og lyssterk LED 
Gobo projektor. Ved hjelp av 
utskiftbare GOBO (standard 
eller selvgjort), kan man synlig-
gjøre merkenavn og logoer i for 
eksempel butikker, salgsutstil-
linger og barer. Kreios gir et 
krystallklart omriss av goboen 
med en jevn fordeling av lys i 
hele bildet. Armaturen kan lett 
plasseres på vegg, tak eller 
gulv. Armatur og lyskilde har 
lang levetid, lav varmeutvikling 
og passiv kjøling.

www.osram.no

Dome taklamper fra Light-
Point finnes i tre forskjellige 
størrelser: Dome S 30, S 40 og 
S 50. Alle tre versjoner finnes 
i fargene sort/orange og sort/
limegrønn. Lampene passer til 
lyskilder med E27 sokkel, max. 
60 Watt; den største S 50 er 
for 3X 60W. Beskyttelsesgrad 
for alle tre er IP20. Egner seg 
både som hjembelysning og i 
større representasjonslokaler- 
og møterom,  hotellvestibyler 
og restauranter. 

www.light-point.dk

ELEgaNT I TaKET

Micro Matic lanserer en ny 
tilstedeværelsesmelder som 
kombinerer det beste fra to 
teknologier: PIR og ultralyd. 
Mastermelderen kan tilkobles 
inntil 10 slaver for utvidelse av 
dekningsområdet. Releet er 
potensialfritt slik at melderen 
kan benyttes til ventilasjons-
styring eller styring av store 
laster via kontaktor (krever 
lask). Rekkevidden er på 
138m2/ 66m2 og innstillinger 
kan endres med fjernkontroll. 
Melderen kan monteres i taket 
med veggboks, slik at den 
fremstår meget diskret.

www.micro-matic.no

KoMBINERER  
To TEKNoLogIER

TEKST oG FoTo TIL SPALTEn “nYHETER” SEnDES LYS@LYSKULTUR.no,  
GJERNE MERKET NYHETER • NYHETENE REdiGEREs av EiNaR FalK

64  lys 2 2012 lys 2 2012  65

http://www.norlys.no
http://www.el-produkter.no


TEKsT OG FOTO Til sPalTEN “NYTT OM NavN” sENdEs lYs@lYsKUlTUR.NO, 
GJERNE MERKET “NYTT OM NavN”

nytt om navn
SOLAR LIGHT
Tor Arne Haugen 
er fra 1.august, 
ansatt som pro-
sjektkoordinator 
i Solar Light. Han 
har fagbrev som 
elektriker og har arbeidet med pro-
sjekt og service i 5 år. Haugen star-
tet på ordrekontoret til Solar som 
salgskonsulent i november 2008, og 
ble engasjert som superbruker SAP 
tidlig i 2010. 

SOLAR LIGHT
Trine Andresen 
er fra 1.juni ansatt 
som belysnings-
planlegger i Solar 
Light. Andersen 
har over 15 års 
erfaring innen belysning, ført i 
Siemens, siden i Louis Poulsen, Intra 
Belysning og sist i Defa Lighting.

COWI
Peter Selmer-
Anderssen (26) er 
ansatt som lysde-
signer i Cowi AS 
Lysteam. Han har 
tidligere arbeidet 
som freelancer 
innen scene- og eventyrbelysning og 
samtidig avsluttet Lysdesignstudiet 
ved Høgskolen i Buskerud våren 2012 
og har derved både erfaring som 
scenearbeider og teoretisk utdan-
nelse å bidra med. Etter en kort 
periode som sommervikar fikk han 
tilbud om fast ansettelse. 

ENERGY OPTIMAL
Vegard Grepstad 
(26) er ansatt i 
EnergyOptimal 
som Produkt-
ansvarlig for LED 
lyskilder. Grepstad 
har bachelor i Nautikk fra HiVE. Han 
har bakgrunn fra toppidrett og fra 
mange år med salg i både B2B og 
B2C segmentet. Han kommer fra 
Eniro Norge hvor han har arbeidet 
med rådgiving og salg innenfor mobil 
og alternativ markedsføring.

LUMINATOR
Hans Peter 
Erikstad er fra 
1.juni ansatt i 
Luminator AS som 
Distriktssjef i Sogn 
og Fjordane, Møre 
og Romsdal, Trøndelag og Nord 
Norge. Han startet i lysbransjen i 
1996 hos Eurolys AS og arbeidet 
der frem til 2004. Han var med på 
oppstarten av Lightcom AS i 2004 
og kommer nå fra salgsstilling i 
Prolys AS. 

LUMINATOR 
Ina Helene 
Bjørkeng er fra 
15.juni ansatt som 
Lysdesigner i 
Luminator AS. Hun 
har bachelorgrad 
i Lysdesign fra 
Høgskolen i Buskerud, hvor hun som 
bacheloroppgave jobbet med å lage 
en masterplan over et større område 
i Stavanger by. Bjørkengs ansvars-
oppgaver vil være design, visualise-
ringer, beregninger og rådgiving. 

SITECO BELYSNING
Joakim Byggjordet 
er fra januar 2012 
ansatt i Siteco 
Belysning AS 
som Belysnings-
planlegger. 
Byggjordet er 
utdannet ved Høgskolen i Buskerud 
med Bachelorgrad i lysdesign. Han 
blir nå en del av prosjekteringsgrup-
pen i Siteco Belysning AS.

OSRAM
Ole-Magnus 
Opstad Grønvold 
er fra april 2012 
ansatt i Osram AS 
som Distriktssjef 
for Østlandet. 
Grønvold er utdannet elektromontør 
gruppe L. Etter fullførte studier i 
2004 drev han som elektromon-
tør og bas for Olaf Helge Ask i 
Hokksund, samtidig som han fullfør-
te tre år på elektroingeniørlinjen ved 
HIBU Kongsberg. Grønvold blir nå en 
del av salgsteamet i Osram AS. 

ZUMTOBEL	BELySNING
Steinar Lyngaas 
er ansatt som 
Inneselger 
/ Prosjekt-
koordinator 
hos	Zumtobel	
Belysning. Lyngaas 
har lang erfaring som elektriker Gr.L, 
og som Salgskonsulent hos Solar 
Norge. Han har også en kort periode 
arbeidet hos EnergyOptimal.

TARGETTI POULSEN NORWAY
Tony Sandvold 
(40) er ansatt 
som Distriktssjef 
i Targetti Poulsen 
med ansvar for 
Nordvest-, Midt- 
og Nord Norge 
og begynte i stillingen 1. august. 
Sandvold kommer fra stillingen 
som regionssjef i Trilux, hvor han 
har arbeidet med det beskrivende 
og utførende ledd i 4 år. Før dette 
arbeidet han 4 år i Fagerhult, da med 
prosjektsalg. Han har også erfaring 
som butikksjef hos Sport Ekstreme 
og som elektriker over en 5 års 
periode i Normast og Lysmester`n. 
Sandvold er utdannet fra MI i 
Trondheim, Oslo Tekniske Maritime 
Skole og fra Bybroen Videregående 
Skole.

FAGERHULT
Kai Wilberg (44) er 
fra juni i år ansatt 
som Salgsdirektør 
hos Fagerhult 
Belysning AS i 
Oslo. Wilberg har 
en Master fra Handelshøyskolen BI 
innen strategi og ledelse. Han har 
lang erfaring fra byggevarebransjen 
hvor han har arbeidet store deler av 
sitt yrkesaktive liv.
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39 lysobjekter
Utstillingen	

Push var 

avslutningen 

på det andre 

året ved 

Produktdesign på 

Høgskolen i Oslo og Akershus. 

39 lysobjekter har oppstått, fra en liten idé til et 

konsept som står på egne ben. I måneder var 

det en vid prosess fremover, med ymse inspi-

rasjoner, skisser, modeller og prototyper. Det 

har vært oppturer og nedturer, utfordringer og 

åpenbaringer. Og innerst inne har studentene 

visst at hver lille erfaring har ført dem ett skritt 

nærmere målet om å bli produktdesignere. 

Resultatet er blitt til en utstilling med  

stort mangfold. 

Se www.hioa.no  

for informasjon  

og katalog.
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• Lux og luminansmålere med og uten separat føler
• Kombinasjonsmålere:

Screen Master for måling av lux og  luminans
Universalmåler S4

• Lysfølere til styring av  tunnel      belysning
• UV- & IR-instrumenter
• Spesialinstrumenter
• Spesialdetektorer

VI KAN OGSÅ TILBY:
• kurs og opplæring
• rådgivning
• kalibrering

F O R  P R O D U K T O P P L Y S N I N G  S E  w w w . h a g n e r . s e

Vi hjelper til 
med å kontrollere lyset!

Strandveien 55 • 1366 Lysaker • Tlf.: 67 10 28 42 • Fax: 67 10 28 41 • e-post: post@lysmiljo.no • www.lysmiljo.no

http://www.hioa.no/content/download/16971/184561/file/katalog_push_4.pdf%20
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Luminator as 
Hvamsvingen 11, N-2013 Skjetten  
telefon +47 67 97 85 10 
www.luminator.no 
post@luminator.no 

• • • • • •

Lyskomponenter AS  
Sagmyra 2A, 4624 Kristiansand
telefon: +47 38 00 36 36
www.lyskomponenter.no 
salg@lyskomponenter.no

• • • • • •

Micro Matic Norge AS  
Nye Vakås vei 20, N-1395 Hvalstad  
postboks 264, N-1379 Nesbru  
telefon: +47 66 77 57 50 
www.micro-matic.no 
firmapost@micro-matic.no 
mailto:firmapost@micro-matic.no

•

Multiconsult AS
Nedre Skøyen vei 2, pb 265 Skøyen, 
N-0213 Oslo, tlf: +47 21 58 50 00
www.multiconsult.no
benedikte.n.rauan@multiconsult.no

•

Multilux AS 
Sandavegen 19, N-3800 Bø i Telemark 
telefon: +47 35 06 13 00 
www.multilux.no 
post@multilux.no

• • • • • • • •

Niprolys AS  
Serviceveien 4, N-1940 Bjørkelangen  
telefon: +47 64 83 66 00  
www.niprolys.no   
kundeservice.belysning@norasonde.no

• • •

Noack Belysning
Rebraco Noack AS - Sjøgata 15, 
P.O Box 1008, N-1510 Moss
telefon: +47 69 70 03 20
www.noack.no

• • • • •

Norconsult 
Vestfjordsgaten 4, N-1338 Sandvika 
telefon: +47 67 57 10 00 
www.norconsult.no 

•

Nordic Safety Engineering AS 
Billingstadsletta 30, N-1396 Billingstad 
telefon +47 66 85 02 00 
www.nordicsafety.com 
office@nordicsafety.com 

• • • • • •

Norlux AS 
Bekkeveien 165, N-3173 Vear 
postboks 211 P.t N-3103 Tønsberg 
telefon: +47 333 01080 
www.norlux.no  
morten.thorbjornsen@norlux.no 

• • • • • • • • •

Nortronic AS 
Skiveien 6, N-1410 Kolbotn 
postboks 286, 1411 Kolbotn 
telefon: +47 66 81 38 60 
www.nortronic.biz 
firmapost@nortronic.biz 

• •

Osram AS 
Strandveien 50, N-1366 Lysaker   
telefon: +47 40 00 41 10 
www.osram.no 
osram@osram.no 

• •

Philips Norge AS, Lighting 
Innspurten 15, N-0663 Oslo
Postboks 6422 Etterstad, N-0605 Oslo 
telefon: +47 22 74 80 00 
www.philips.no
Lighting.no@philips.com

• • • • • • • • •

Rambøll Norge AS 
Hoffsveien 4, 0275 Oslo 
Postboks 427 Skøyen, N-0213 Oslo 
Telefon: +47 22 51 80 00  
www.ramboll.no  
E-post lys@ramboll.no

•
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SG Armaturen AS 
Svåbekk, N-4792 Lillesand 
Belysning for bolig, effektbelysning,  
vandalsikre armaturer. 
telefon: +47 37 26 84 84 
www.sg-as.no 
firmapost@sg-as.no

• • •

Siteco Belysning AS 
Tevlingveien 23, N-1081 Oslo  
telefon: +47 23 37 32 50  
www.siteco.no  
siteco@siteco.no 

• • • • •

Stokkan Lys 
Gjerdrumsvei 16, 0484 Oslo 
telefon: +47 22 57 80 60 
www.stokkanlys.no  
post@stokkanlys.no 

• • • • • • • •

Stokkan Lys 
Fossegrenda 3B, N-7493 Trondheim 
telefon: +47 73 84 40 70 
www.stokkanlys.no  
post@stokkanlys.no 

• • • • • • • •

Stork AS 
Brynsveien 100, N-1352 Kolsås 
telefon: +47 67 17 64 00 
www.stork.no  
stork@stork.no

• • • • • • • • •

LED spesialisten –  
Stormby & Funnemark as 
Bjørnerudvn. 24, N-1266 Oslo 
telefon +47 22 76 66 35  
www.stormby.no 
info@stormby.no

• • • • • • • • •

SM Lys Prosjekt AS 
Kalnesveien 5, N-1712 Grålum/Sarpsborg                    
telefon: +47 69 13 25 55
www.smlys.no
firmapost@smlys.no

• • • • • • • •

Schneider Electric Buildings Norway AS 
Luhrtoppen 2, N-1470 Lørenskog 
postboks 438, N-1471 Lørenskog 
telefon +47 48 22 22 00 
www.schneider-electric.no/buildings

• •

Targetti Poulsen Norway AS 
Lilleakerveien 2F, N-0283 Oslo 
telefon: + 47 22 50 20 20 
www.targettipoulsen.no 
www.louispoulsen.no 
info@targettipoulsen.no

• • • • • • • •

Thorn Lighting AS 
Strømsveien 344, N-1081 Oslo 
telefon: +47 22 82 07 00 
www.thornlighting.no 
info.no@thornlighting.com

• • • • • • •

Trilux Skandinavia AS 
Strandveien 35, N-1366 Lysaker  
telefon +47 67 10 92 00 
www.trilux.no 
post@trilux.no

• • • • • • • •

Vanpee Norge AS 
Vestvollv 6D, N-2019 Skedsmokorset 
telefon: +47 64 83 82 80 
www.vanpee.no 
firmapost@vanpee.no 

• •

Veilyskompetanse AS 
Strandveien 55, 1366 Lysaker 
telefon: +47 67 10 28 48/+47 900 60 324 
www.veilyskompetanse.no  
petter@veilyskompetanse.no

•

Zumtobel Belysning 
Hoffsveien 4, N-0275 Oslo
Postboks 1025 Hoff, N-0218 Oslo
telefon: +47 22 06 50 50
www.zumtobel.no
firmapost@zumtobel.com 

• • • • • • •

Avtalen løper til den blir sagt opp av leverandør. Det er ikke automatikk i at alle medlemmer av Lyskultur blir ført opp i oversikten, ta selv kontakt hvis du ønsker å være med. 
Prisen for å delta i leverandøroversikten er kr 1195,- eks. moms pr år for medlemmer og kr 1895,- eks moms for ikke-medlemmer. For annonsører med årsavtale i LYS er dette en gratis tilleggstjeneste.
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AKB Lighting AS 
Søndre Kullerød 6, N-3241 Sandefjord 
postboks 2009, N-3202 Sandefjord
telefon: +47 33 48 61 70 
www.akb.no 
akb@akb.no

• • • • •

Ansorg A.S 
Stockflethsgate 51, N-0461 Oslo 
postboks 25, Sagene, N-0415 Oslo 
telefon: +47 23 23 31 60 
www.ansorg.com
info-no@ansorg.com

• • • • • •

Auralight AS 
Ulvenvein 92a, N-0581 Oslo 
postboks 294, Økern, N-0511 Oslo 
telefon: +47 22 88 39 00 
www.aura.no 
aura@aura.no

• • •

BKK Nett AS 
Kokstadvegen 37, Kokstad 
postboks 7050, N-5020 Bergen 
telefon: +47 55 12 70 00 
www.bkk.no 
kundepost@bkk.no

• •

Concept Design AS 
Pilestredet 75c,  0354 Oslo 
telefon +47 22561310 
www.conceptdesign.no  
mail@conceptdesign.no

• • • • • • • •

COWI AS 
Se www.cowi.no 
for å finne ditt lokale kontor 
telefon: 02694  
www.cowi.no 
info@cowi.no

•

CP-Norway as 
Fabrikkgaten 3, N-5059 Bergen 
telefon: +47 55 20 97 00 
www.cp-norway.no 
salg@cp-norway.no 
Spesialist i LED-belysning og  
”dynamic” kontrollsystemer

• • •

Datek Wireless AS 
PO Box 46, N-2027 Kjeller 
Instituttveien 6  N-2007 Kjeller 
telefon: +47 920 38 000 
www.datek.no 
salg@datek.no

• • •

Defa Lighting AS 
Lahaugmovn. 1 bygg 3, N-2013 Skjetten 
telefon: +47 63 84 00 00 
www.defalighting.no 
defa.lighting@defa.com 

• • • • • •

Eaton Electric AS 
Prost Stabels vei 22, N- 2019 
Skedsmokorset 
telefon: +47 63 87 02 00 
www.moeller.no   www.eaton.no

•

ECT AS 
Hotvetalleén 11
3018 Drammen
telefon: +47 32 26 71 00
www.ect.no

•

ERCO Lighting AS 
Kirkegata 5, N-0153 Oslo 
telefon: +47 2414 8200 
postadr.: postboks 771, N-0104 Oslo 
www.erco.com 
info.no@erco.com

• • • • • • •

Einar Falk Kommunikasjon 
Johnny Svorkmos vei 8, N-0983 Oslo 
telefon +47 909 33 094 
www.falkeredet.no 
eifalk@online.no

•

EnergyOptimal AS
Strandveien 55, 1366 Lysaker
telefon +47 22 49 30 31
www.energyoptimal.no
post@energyoptimal.no

• • • •
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Eurolys AS 
Østre Akervei 207, N-0975 Oslo 
telefon: +47 22 90 25 00 
www.eurolys.no 
post@eurolys.no

• • • •

Expo Nova Lys Butikk 
Bygdøy allè 69, N-0265 Oslo 
telefon +4723131340 
backoffice@expo-nova.no  
www.expo-nova.no  

• • • • • • • •

Expo Nova Lys Kontrakt 
Bygdøy allè 68, N-0265 Oslo 
telefon +4723131340 
backoffice@expo-nova.no  
www.expo-nova.no  

• • • • • • • •

Fagerhult Belysning AS  
Strandveien 30, N-1366 Lysaker
Pb 471, N-1327 Lysaker
telefon: +47 09764
www.fagerhult.no
info@fagerhult.no

• • • • • • • •

Fiberoptisk Lys Calco AS 
Bråtane, N-4950 Risør 
Belysning & Dekorasjon  
telefon: +47 37 15 35 10 
www.fiberoptisk.no  
post@fiberoptisk.no

• • • • • • • •

FLOS Norge as 
Sjølyst Plass 4, N-0278 Oslo 
telefon: +47 22 12 86 00 
www.flos.no  
info@flos.no 

• • • • • • • •

Frizen Belysning
Narviga 7, N-4633 Kristiansand
telefon: +47 38 07 71 00 
www.frizen.no
post@frizen.no 

• • • • • • • • •

Glamox ASA, BU Glamox Luxo Lighting  
Drammensveien 175, N-0277 Oslo  
postboks 163 Skøyen, N-0212 Oslo  
telefon +47 22 02 11 00  
www.glamox.no  og www.luxo.no 
forhandler@glamoxluxo.com

• • • • • •

Havells Sylvania Norway 
Ole Deviks vei 44, N-0668 Oslo 
telefon: +47 23 06 74 70 
www.havells-sylvania.com 
info.no@havells-sylvania.com 

• • • •

iGuzzini Illuminazione Norge A.S 
Brynsveien 5, N-0667 Oslo 
telefon +47 23 06 78 50 
www.iguzzini.no  
iguzzini.norge@iguzzini.no

• • • • • • • •

International Lighting Systems as 
Drammensveien 130, N-0277 Oslo 
telefon: +47 22 55 54 22 
www.ils.no 
firmapost@ils.no

• • • • • • • • •

LED-Nordic AS
Stoltenbergs gt 36, N-3110 Tønsberg
postboks 2348, N-3103 Tønsberg
telefon: +47 48 31 10 00
www.lednordic.no
thomas@lednordic.no

• • • • • •

Light House Company AS 
Biskop Jens Nilssønsgate 5, N-0659 Oslo, 
telefon +47 22 67 20 00 
www.lhc.no  
firmapost@lhc.no 

• • • • • • • •

Louis Poulsen Lighting AS  
(se Targetti Poulsen Norway AS)

• • • • • • • •

leverandøroversikt
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messerkonferanserkurs
utstillingerannonsering 

UtgivELsEspLan 2012:
nr.1  5. mars
nr. 2  25. mai
nr. 3.  10. september 
(kun elektronisk, full distribusjon) 
nr. 4  22. oktober 
nr. 5  10. desember

tEkniskE Data
Opplag:  3500 ekspl. 
satsflate:  215 x 280mm 
ant. spalter:  4 
Utfallende trykk  Ja 
spaltebredde  43 mm 
Bladformat  235 x 300mm 
Raster:  60 linjer

hEnvEnDELsE:
John tvedt
john.tvedt@lyskultur.no
Mob: 971 82 040
gabrielle kielland Friis
info@lyskultur.no
tlf: 67 10 28 40 Faks: 67 10 28 41

annOnsEpRisER 2012:
1/1 side   kr. 18 000,-
1/2 side ” 10 000,-
1/3 side ”   7 000,-
1/4 side ”   5 000,-

andre formater og varianter, samt 
vedlegg: etter avtale.

Materiellfrist annonser:  
3 uker for utgivelse. 

Materiellfrist stoff:  
4 uker før utgivelse. 
For nummer 3 er fristen 25. juni

Årsavtale alle 4 nr.: 15% rabatt 
Bladet inkl. annonsene blir også  
gjengitt på Lyskulturs nettsider:  
www.lysbladet.no    

Annonsèr i LYs – magasinet for belysning og lysdesign

avaB- CaC  3

Cowi as  51 

EnergyOptimal  71

ECt as  3

Elektrofix as  53

Fiberoptisk Lys Calco  67

Frizen as  41 

glamox asa  2

international Lighting systems as  11 

Lampekonsulenten  39

Lyskomponenter as  37

Lysmiljø  67

Malmbergs Elektriske as  9

Malthe Winje  59

Multiconsult  59

Multilux  23

norconsult  39

nordic safety Engineering  4

norlys  47

nortronic  21

Osram  27

philips  17

siteco Belysning as  72

solar norge as  55

velux  61

ÅF Lighting  43 

ANNONSEOVERSIKT LYS NR. 3 – 2012

Magasinet LYs er vel verd å profilere seg i! 

  

2012
Ljusdagen og utdeling av Svenska Ljuspriset
stockholm, sverige 20. september

Lights in Alingsås, workshop
alingsås, sverige 24. -29. september, konferanse 28. september

Light India 2012
new Delhi, india 5. -8. oktober

Elmässan easyfair
stockholm, sverige 24. – 25. oktober

Nordic Lighting Conference 2012
holmenkollen, Oslo, norge 21. – 23. november

Forum LED Europe
paris, Frankrike 21. – 22. november

Zürich by Light
Zürich, sveits 28. – 31. desember

2013
Stockholm Furniture Fair 2013
stockholmsmässan i Älvsjö, sverige 5. – 9. februar

7th Lux Pacifica: Cultural Lighting in Bangkok
Bangkok, thailand 6.- 8. mars
 
Lyskultur Fagkonferanse og Årsmøte  
Fornebu, norge 14. – 15. mars

Elfack 2013/Light 2013
gøteborg, sverige 13. – 17. mai 

Lysets Dag
københavn, Danmark primo september

Lux Europa 2013
krakow, polen 17. – 19. september

PLDC 2013, global lysdesigner konferanse
københavn, Danmark 30. oktober – 2. november 
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CREE® AEROBLADES Arkitektonisk område belysning
Smekkert modulært design som er bygget opp av 2-6 lys blader | Hvert blad er 

bare 37mm x 770mm.

Presisjonslaget NanoOptisk® teknologi sørger for å styre lyset eksakt dit du vil 
ha det | DeltaGuard® overflatebehandling sørger for ekstrem lang levetid.

Selvrensende design | Ideell armatur hvor biler og fotgjengere ferdes.

“FORM FØLGER FUNKSJON.
VI FØLGER INGEN.”
LED REVOLUSJONÆR

Keith Bradshaw 
Direktør, Speirs + Major

Speirs + Major ble gjort kjent med en ny  
teknologi som gjorde det mulig å legge vekk alle 
tidligere forutinntatte innstillinger om hvordan en 

gatelysarmatur skulle se ut. Resultatet er  
Aeroblades™—en helt ny revolusjonær armatur 

som bare kunne la seg realisere ved hjelp av 
moderne LED teknologi.

De unike modulære lys bladene leverer et nydelig 
energieffektivt lys med en optisk kontroll som ikke 

kan oppnås med tradisjonell belysning.  
Aeroblades forener enestående ytelse  

med et aerodynamisk design som ser like flott ut 
om dagen som det gjør om natten

Gå til nettsiden: cree.com/aeroblades for å lære mer 
om denne revolusjonerende belysnings armatur.

EnergyOptimal AS   
Cree Ligthing distributør for Norge

http://www.ljusdagen.se
http://www.lightsinalingsas.se/
http://www.light-india.in/
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/elmaessa-stockholm2012_26963/elmaessa-stockholm-2012_26996/
http://www.lyskultur.no/index.php%3Fsite%3Dlyskultur/684/1499
www.forumled.com/led/archives/category/home
http://www.stockholmfurniturefair.se/
http://www.tieathai.org/luxpacifica2013/
http://www.lyskultur.no/
http://www.elfack.com/
http://www.centerforlys.dk/index2.php
http://www.luxeuropa.eu/
http://www.pld-c.com/


72  LYS 3 2012

Belysningsløsninger
for fremtiden

Modario®Armaturskinnesystem

35 år er gått siden Siteco introduserte det første armaturskinnesystemet
på markedet og var allerede den gang en innovativ belysningsleverandør.

MedModario® kombineres vitenskap og kompromissløs komfort til
butikk-, lager- og industribelysning.Modario® gir opp til 80% energi-
besparelse i kombinasjon med styringssystemer, fleksibel multiwatt
teknologi og kort montasjetid med ”plug and play”.

Dra nytte av Sitecos erfaring gjennommange år, se på våre referanse-
prosjekter og invester i en løsning som også lønner seg i morgen…

office industry traffic retail public sports

Siteco Belysning AS 1081 Oslo Tlf: +47 23 37 32 50 Faks: +47 23 37 32 60 E.post: siteco@siteco.no Hjemmeside: www.siteco.no
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