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V
ill du spara energi och 
öka ditt välbefinnande? 
Då ska du byta ut belys-
ningen. 

I din hand har du 
nu en bilaga från  
Belysningsbranschen, 

branschföreningen för Sveriges tillverkare 
och importörer av ljuskällor, belysningsar-
maturer och komponenter. Samtliga företag 
som får vara medlemmar i Belysningsbran-
schen kontrolleras noga och vi kan lova att 
företagen står för högsta kvalitet. Det inne-
bär att du tryggt kan vända dig till något av 
våra medlemsföretag för att få hjälp med 
högkvalitativa belysningslösningar.

När vi pratar belysning menar vi inte 
enbart ljus. Det handlar lika mycket om att 
skapa miljöer som bidrar till förbättrade 

förhållanden för oss alla. Exempelvis kan 
rätt belysning förbättra livskvaliteten, både 
hemma och på arbetsplatsen. Med genom-
tänkta belysningslösningar kan vi även öka 
känslan av trygghet på gator, torg och i 
andra offentliga rum. Dessutom kan vi med 
dagens moderna belysningssystem kraftigt 
minska energianvändningen. I vissa fall ända 
uppemot 90 procent!

I Sverige har politikerna satt mycket tuffa 
mål för elanvändningen av belysning och 
det tycker vi är bra! Målsättningen är att till 
år 2030 halvera Sveriges elanvändning för 
bland annat belysning, jämfört med 2010. 
Men för att lyckas måste vi byta ut gammal 
och energikrävande belysning. En effektiv väg 
vore att börja med landets skolor. Varför inte 
införa ett statligt bidrag till kommunerna för 
att byta ut belysningen i skolorna? Vi vet i dag 

att studieresultaten ökar med rätt belysning 
samtidigt som energiförbrukningen minskar 
kraftigt. Det vore en framtidsinvestering i 
såväl humankapitalet som klimatet. Har vi 
råd att låta bli?

Vi beräknar att investeringsbehovet fram 
till 2030 är cirka 5–10 miljarder för både 
utom- och inomhusbelysning. Samtidigt 
visar forskning att samhällsvinsterna i 
form av trygghet för medborgare och 
energieffektivisering är ungefär 5 miljarder 
kronor.
 Vi svenskar älskar ny teknik samtidigt 
som vi vill ta stort ansvar för klimatet. Låt 
oss lämna rollen som följare och i stället 
bli en föregångare på belysningsområdet.  
Förutsättningarna finns! Våra företag lig-
ger i framkant när det gäller såväl tekniska 
lösningar som design och innovation. I och 

med dagens smarta belysningsteknik med 
trådlös uppkoppling kan belysning styras 
från exempelvis datorer eller smarta telefoner 
eller av hur vi rör oss i lokalerna. Tack vare 
smart styrning och ett samlat grepp om hela 
byggnader kan vi styra energiförbrukningen 
och bidra till ökat välbefinnande, så effektivt 
som möjligt. Allt för en ljus framtid!

Mikael Castanius, 
VD Belysningsbranschen

 

DEN LJUSNANDE 
FRAMTID ÄR VÅR! 



HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BELYSNINGSBRANSCHEN ANNONSANNONS

3

Belysning för 
människor i staden

Uppkopplade armaturer och belysning med människan i fokus. LED-tekniken 
skapar många nya möjligheter för belysningsbranschen. Det berättar Sara Jirbäck 

som är försäljningschef för utomhusbelysning på Fagerhults Belysning.  

– all vår utveckling av belysningsarmaturer 
är inriktad på ljuskomfort och människans 
upplevelse av ljuset. Med ett ständigt fokus 
på innovation har Fagerhults Belysning drivit 
utvecklingen av ny teknik sedan starten 1945 i 
brukssamhället Fagerhult. Det kan till exempel 
handla om att ta fram nya energieffektiva 
och smarta lösningar som är skräddarsydda 
för våra kunder och för samhället i stort, 
säger Sara Jirbäck och tillägger:
 – Vi jobbar tätt med våra kunder för att ge 
dem rätt produkter som är anpassade efter 
ställda krav. Samtidigt ser vi till att skapa en 
tilltalande design. Vi har gått från konventio-
nella ljuskällor till moderna lysdioder, LED. 

Med den nya LED-tekniken har vi behövt ta 
fram en helt ny linsteknologi för att behandla 
ljuset. Det gör att vi kan erbjuda väl av- 
bländade produkter som ger rätt mängd ljus 
på rätt plats baserat på applikation.

fagerhult arbetar hela tiden med att 
utveckla belysning med människan i fokus. 
Sara Jirbäck berättar att de har blivit allt mer 
medvetna om hur de kan skapa trygghet 
och göra platser mer attraktiva med hjälp 
av sina produkter. 
 – Det är till exempel ingen slump att 
ett elljusspår med bra belysning används 
mer frekvent än de spår med otrygg eller 

obefintlig belysning. Vi arbetar med hur ljus 
kan användas och anpassas efter situation, 
säger hon och fortsätter:
 – Det kan handla om att låta det finnas ett 
grundljus i exempelvis en park som sedan 
automatiskt justeras upp till 100 procent när 
någon kommer dit.

i framtiden kommer vi att se mer av upp-
kopplade armaturbestånd i våra städer. 
Detta kommer att ge aktörer som är ansvar-
iga för belysning helt andra möjligheter att 
underhålla och få kontroll över sin anlägg-
ning samtidigt som man på distans kan 
förändra ljuset efter behov. 
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E
tt byggprojekt är en kom-
plex process som involverar 
många specialistkompeten-
ser. I förhållande till exem-
pelvis arkitekter och VVS-
tekniker, är ljusdesigner en 
ny yrkesroll. Det kan också 

vara en första förklaring till att kompetensen 
tas in sent i projekten, om den överhuvudta-
get används i rätt form. 
 – Yrket är ungt och vi är få i branschen. 
Problemet blir att ingen äger frågan från 
början och att olika yrkesroller arbetar med 
ljuset i olika skeenden av bygget, säger Kai 
Piippo, designchef på ÅF Lighting och verk-
sam i internationella branschorganet IALD. 
 Att belysningen hamnar utom räckhåll för 
ljusdesignern skapar ofta ett kunskapsglapp, 
där kostnader och tid hamnar i fokus.   
 – I dag är leverantörer, belysningsprojek-
törer och installatörer våra konkurrenter och 
de ser mer till kostnader och lösningar som 
är enkla att utföra. Men att en installatör äger 
ljusdesignfrågan är lite som om snickaren 
skulle vara inredare. Vi har kompetensen och 
en oberoende position, säger Anna Heden-
dahl, samordnare för ljusdesigngruppen i 
region Väst på Sweco. 

KVANTITET VS KVALITET
Vad har då beställare och lokalens använ-
dare att vinna på en välplanerad ljusdesign? 
Svaren är många och de samspelar ofta med 
varandra, menar Kai Piippo. 
 – Ljusdesign kan spara energi, bidra med 
nyttiga funktioner, skapa rätt känsla och öka 
tryggheten. Det finns inga motsättningar 
mellan de faktorerna, utan du kan faktiskt 
bygga hus och lokaler med en ljusdesign som 
både sparar kostnader och får människor att 
trivas. 
 Clara Fraenkel, ljusdesigner på White 
Arkitekter, lyfter själva grundsynen på ljus i 
byggprojekten.  
– Generellt sett är det för stort fokus på det 
kvantitativa, uppmätta ljuset. Belysningen be-
traktas ofta som ett tekniskt system som ska 
uppfylla en viss standard. Ljusets kvalitativa 
egenskaper som påverkar människans upple-
velse, samt samspelet mellan dagsljus, elljus 
och den arkitektoniska gestaltningen måste få 
större betydelse, säger Clara Fraenkel. 
 Hon poängterar också att ansvarsfördel-
ningen mellan fastighetsägare och hyresgäst 
är av stor vikt. 
 – Utan ansvarsuppdelning är det lätt hänt 
att inrednings- och fastighetsbelysningen inte 

samverkar. Resultatet blir en överdimensio-
nerad belysning med hög investeringskost-
nad och hög energiförbrukning. 

VERTIKAL UTVECKLING
Helhetsgrepp och maximalt utnyttjande av 
rätt kompetenser är nyckelfaktorerna menar 
samtliga ljusdesigner. I det konceptet ingår 
även belysningens placering och riktning. 
 – I en perfekt värld äger vi frågan hela 
vägen fram till installerad lampa. Därefter 
ska vi även kunna komma tillbaka för att 
placera och rikta lampan. Jag skulle önska 
att man i större utsträckning belyser uppåt 
på väggar, fasader, träd och liknande ytor. 
Människor står upp och ser rakt fram, men 
ofta belyser man marken eller golvet och då 
upplever vi inte miljön som ljus, säger Anna 
Hedendahl. 

LJUS FRAMTID
Behovet av ljusdesign är utan tvekan stort 
och vinsterna är många. Det bör också 
bädda för framtida ljusdesigners?
 – Absolut! Det krävs ännu mer kunskap

i dag, eftersom belysningsfrågan har blivit 
mer komplicerad med de nya teknikerna, 
framförallt inom styrsystem, säger Kai Piippo. 
 – Yrket har stor potential. Vi jobbar, 
bland annat med arkitekter, landskapsarki-
tekter och inredare för att skapa den bästa 
miljön för människor. Samtidigt har vi ett 
ben i det tekniska, vilket gör vår roll väldigt 
spännande, säger Anna Hedendahl. 
 – Ska vi ta hållbarhetsaspekten på allvar, 
kräver det en större insats. I framtiden 
kommer det att behövas både generalister 
och specialister med ljuskunskap, och att 
vi arbetar tillsammans i multidisciplinära 
team, säger Clara Fraenkel. 

FLER VINSTER MED 
VÄLPLANERAT LJUS

Energiförbrukning, funktion och stämning är bara några 
faktorer som påverkas positivt av god ljussättning. Trots 
det kommer kompetensen ofta in försent vid nybygg-
nationer. Tre av branschens ljusdesigners berättar om 
konsekvenser och möjligheter när ljusdesign prioriteras 
– eller inte prioriteras. 

TEXT ERIK SKÖRDÅKER / FOTO ÅKE E:SON LINDMAN

Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm. 
Ljusdesign: ÅF Lighting.

Clara Fraenkel

UTBILDNINGAR I LJUSDESIGN

h Jönköping University, treårig 
kandidatexamen

h KTH, Stockholm, ettårig 
magisterutbildning

h Stockholms Tekniska Institut, 
tvåårig YH-utbildning
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Ledvance utvecklar 
framtidens belysning

LED-ljus som följer dygnsrytmen och smarta ljuskällor som går att 
styra via mobilen. Belysningsinnovatören Ledvance fortsätter utöka 

sitt sortiment med spännande produkter. 

ledvance, som är världsledande inom in-
novativa belysningsprodukter och smarta
sammankopplade belysningslösningar, 
har gått igenom en stor transformation de 
senaste åren. Från att ha varit en integrerad 
del av belysningsjätten OSRAMs verksamhet 
är företaget i dag en fristående aktör med 
fokus på allmänbelysning. 
 – Vi har gått från att tillverka enbart tradi-
tionella lampor till att ha ett av de mest om-
fattande LED-sortimenten i världen. Det som 
är lite speciellt med Ledvance är att samtidigt 
som vi är ett ungt och modernt företag, har 
vi över 100 års erfarenhet av belysning, säger 
svenska vd:n Maren Bochinger.

maren bochinger har precis kommit hem 
från belysningsmässan Light+Building i Frank-
furt där Ledvance har presenterat sina senaste 
produkter, som kommer att lanseras under 
sommaren. Företaget har bland annat tagit 
fram en downlight där man har möjlighet att 
välja mellan olika färgtemperaturer.
 – Det innebär att våra kunder får tre 
produkter i en. Om kunden inte är säker på 
vilken ljusfärg den vill ha kan den ändra den 
själva vid installationen. För oss handlar det 
hela tiden om göra det så lätt som möjligt 
för kunderna att installera och montera våra 
produkter. 

en annan spännande nyhet som visades 
på mässan är Ledvances koncept som styr 
ljuset efter dygnsrytmen. Företaget håller 
på att utveckla en styrenhet som ser till att 
belysningen skiftar från lite varmare ljus på 
morgonen till att bli intensivare mitt på dagen 
för att sedan gå ner i intensitet igen på 
eftermiddagen. Styrenheten är kopplad till 
en gps samt en klocka för att ha koll på tiden 
och var i världen den befinner sig. 
 – Vi vet att ljus påverkar människor väldigt 
mycket. Den här typen av belysning kan 
bidra till ökad koncentration och välmående 
och är extra viktig i vår del av världen där vi 

har väldigt mörka vintrar. Även om dagen 
bara är tre timmar lång kan styrenheten 
simulera att den är längre, vilket i sin tur 
bidrar till att vi mår bättre. 

maren bochinger berättar att Ledvance 
även erbjuder produkter som är mer riktade 
mot konsumentsidan. Bland annat har de 
en serie smarta produkter som kommunice-
rar med exempelvis Amazons Alexa, Apple 
HomeKit via Siri eller direkt med fjärrkontroll i 
den enklaste varianten. Med hjälp av mobilen 
eller fjärrkontrollen kan man sedan göra allt 
från att ändra färg till att dimra ljuset. 
 – Även här handlar det om att göra det 
så enkelt som möjligt för kunden. Det ska 
vara lätt att integrera produkten i ett smart 
hemsystem och sedan ska det så klart också 
vara lätt att använda. 

för två år sedan visade Ledvance 200 
armaturer på mässan och nu är de uppe i 
2 700. Enligt Maren Bochinger kommer de 
fortsätta att utöka sitt sortiment. 
 – Vi har ett brett utbud av produkter: 
ljuskällor, komponenter, armaturer och 
helhetslösningar och skapar helt enkelt det 
som våra kunder efterfrågar. Vi jobbar 
tillsammans med våra kunder för en bättre 
belysning och för att skapa mervärde.

Downlight Comfort är en armatur 
som ger möjlighet att välja mellan 
olika färgtemperaturer.
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A
tt mörker gör oss mindre 
benägna att vistas utomhus 
är knappast någon hemlighet. 
Hur det påverkar vår hälsa 
och vilka faktorer som gör 

gatubelysning och andra ljuskällor otillräck-
liga är inte lika känt. Agneta Larsson har 
studerat kopplingen mellan ljus och utom-
husaktiviteter i norra Sverige.
 – Våra enkätstudier och observationer 
visar att man i allt större grad undviker att 
röra sig utomhus när det är mörkt. 

HÄLSOSAM REFLEKTION
Utomhusbelysning har alltid behövts för 
att skapa trygghet och hjälpa människor att 
läsa av underlaget. Vintrarnas förändrade 
karaktär har dock ökat behovet av bra ljus-
lösningar. 
 – Snö reflekterar ljus, men nu när regn 
har blivit vanligare som nederbörd syns 
asfalten oftare. Då absorberas ljuset i stället, 
säger Agneta Larsson. 
 Hon efterlyser ett helhetsgrepp när belys-
ning planeras i de svenska stadsmiljöerna. 

 – Belysnings-
lösningar är viktigt, 
men lika viktigt är 
förhållandet till olika 
saker som ljuset kan 
reflekteras i. Får man 
till samspelet mellan 
ljus och exempelvis 
material, husväggar 
och vägmarkeringar, blir det lättare för 
människor att läsa av och förstå miljön och 
anpassa sina rörelser. Då blir man tryggare 
med att aktivera sig även på kvällen. 

LJUS I RÄTT RIKTNING
En annan ytterst viktig faktor för vår hälsa 
är dygnsrytmen. Där spelar välplanerad 
ljussättning en betydande roll, för att ge en 
tydlig skiftning mellan ljus och mörker över 
dygnet. 
 – När man kompenserar med artificiellt 
ljus, skiner det ofta in i närliggande hus där 
människor ska sova. Våra hormonnivåer, 
som har betydelse om vi ska få bra sömn, 
påverkas oerhört mycket av ljuset. Riktas 

det fel, störs vår sömn- och vakenhetscykel.
 I Sverige finns trots allt god förståelse 
för hur ljus kan skapa vackra och attraktiva 
miljöer, menar Agneta Larsson. En tendens 
är dock att centrala stadsdelar och torg får 
mest uppmärksamhet. 
 – Förståelsen för hur ljuset påverkar 
människan i olika miljöer under en dag 
kan definitivt öka. Olika stadsdelar ska vara 
sammankopplade på ett säkert och inbju-
dande sätt, så att du kan förflytta och aktivera 
dig utan att behöva ta bilen.  

RÄTT BELYSNING 
VIKTIGT FÖR 
FOLKHÄLSAN 
Otillräcklig eller felriktad utomhusbelysning inverkar 
starkt på vår hälsa, enligt Agneta Larsson, doktor i 
fysioterapi på Luleå Tekniska Universitet. 
 – När det artificiella ljuset är ogenomtänkt försämras 
både dygnsrytm och aktivitetsnivå. 

TEXT ERIK SKÖRDÅKER / FOTO ULF CELANDER

Agneta Larsson

www.fergin.se

Albyparken i Botkyrka. Med rätt 
ljusplanering blir utemiljön tryggare, 
vackrare och mer energisnål. 
Ljusdesign: Olsson & Linder i sam- 
verkan med boende i området.
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Belysning med 
människan i centrum

Smartare belysning och behagligare ljusupplevelser. Zumtobel Group, som är en av världens 
största armaturtillverkare, skapar innovativa och hållbara belysningslösningar som leder 
till ökad trivsel och säkerhet. I dag består Zumtobel Group av ett antal kända varumärken 

som verkar i Sverige, bland annat Thorn Lighting, Zumtobel och acdc Lighting.  

ända sedan dr. Walter Zumtobel startade 
företaget 1950 har Zumtobel Group jobbat 
med god design samt modern och energief-
fektiv teknik. Enligt Fredrik Lunell, som är bo-
lagets produktchef i Norden, har Zumtobel 
Groups innovationsbenägenhet varit nyckeln 
till framgången. För att möjliggöra trevliga 
ljusupplevelser har bolaget under årens lopp 
utvecklat ett antal ikoniska produkter. 
 – Bland annat utvecklade vi Slotlight för ett 
tjugotal år sedan där tanken var att skapa 
en armatur som skulle förnimmas som en 
ljusstrimma. Det ska uppfattas som ljus som 
kommer från en dörr på glänt eller ett tak-
fönster, säger han och fortsätter:
 – Ett annat exempel är vår armatur Mellow 
Light som lanserades för 30 år sedan och nu 
är uppe i generation sex. Den förändrade 
ljuset i den traditionella kontorsmiljön med 
de typiska lysrören i taket. Här har vi sett till 
att armaturen i sig ger ifrån sig en ljushet för 
att man ska få en känsla av att man har en 
liten bit av himlen inomhus och på så sätt 
skapa volym och rumslighet.  

på zumtobel group pratar man mycket om 
ljus som en upplevelse och belysning som 
berör. Det innebär att alltid ha människors 
välmående i fokus. I dag vet vi till exempel 
att vi är mer känsliga för blå våglängder och 
att ljuset påverkar melatoninet och på så 
sätt vår vakenhet. Det gör det ännu viktigare 
att designa ljuset utefter människans behov. 
 – Vi vet också att människor mår bra av 
dynamisk belysning som ändras då ögat 
triggas och stimuleras av förändringar. Vi 
har genom evolutionen levt med dagsljus 
som förändras över tiden och vem ler inte 
när man kommer ut, en dag med strålande 
solsken? Ändå tenderar vi att skapa belys-
ningsmiljöer som är platta och tråkiga.       

–även säkerhetsaspekten är en viktig del av 
hur vi skapar trivsel med belysning. Vårt va-
rumärke Thorn Lighting jobbar till exempel 
mycket med utomhusbelysning, bland annat 
med att skapa harmoniserade ljussättningar 
i parker och längs gångvägar. Sedan har 
vi alltid miljön i åtanke och ser till att belys-

ningen blir mer energieffektiv samt behöver 
mindre underhåll.
 Att använda LED som teknologi och hålla 
hög kvalitet är en självklarhet och vi ser hur 
LED fortsätter att utvecklas. Det krävs en del 
kunskap för att säkerställa kvaliteten.
 
fredrik Lunell tror att vi får se ännu fler 
dynamiska och spännande belysnings-
lösningar samtidigt som belysningen blir 
smartare, genom utvecklingen inom IOT, 
sakernas internet. Han tror även att ljus blir 
en tjänst i stället för en produkt för vissa 
kundgrupper. 
 – Jag tror att allt fler kunder kommer att 
leasa belysning i stället för att köpa den. Om 
en butikskedja står mellan att investera i en 
ny butik eller ny belysning kan det vara smart 
ur konkurrenssynpunkt att leasa belysningen i 
stället för att låsa upp sitt kapital och därmed 
möjliggöra ytterligare expansion. Här tar vårt 
varumärke Zumtobel Group Services, som 
jobbar med ett tjänsteutbud och säljer den 
här typen av lösningar, helhetsansvar.

Harpa konserthus, Reykjavik
Foto: Sigurbjörnsson Rafn / Zumtobel
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N
är Humana, som driver 
äldreboenden på flera 
håll i Sverige, skulle 
inreda och ljussätta 
sitt äldreboende i 
Gävle, anlitade de 
designkontoret Ljusrum, 

experter på ljussättning. 
 Ljusrum fick bestämma hur ytskikt, 
fast och lös inredning, färgsättning och 
ljussättning skulle se ut. Det gjorde att 
resultatet blev mer sammanhållet än det 
brukar. Stor hänsyn togs också till att äldre, 
ofta dementa eller synsvaga, ska bo och röra 
sig i lokalerna. 
 Jonas Lindahl, ljusdesigner på Ljusrum, 
berättar att företaget inledde arbetet med att 
göra noggranna studier om hur olika sinnen 
påverkas av åldrandet, och hur färg- och 
ljussättning kan underlätta.
 Med hjälp av avancerad teknik kunde 
man sedan omsätta kunskaperna från 
studierna i handling. 
 – I sovrummen har sängen en 
specialritad gavel, vars sensorer märker om 
patienten går upp nattetid. I så fall tänds ett 
svagt ljus automatiskt, och när man lägger 
sig igen släcks det. 
 På morgonen tänds ljuset med ganska 
kallt sken, och ju mer dagen lider desto 
varmare blir ljuset, i vardagsrum och 
avdelningskök. 
På kvällen 
dämpas det 
automatiskt 
till behagligt 
kvällsljus, 
förklarar Jonas 
Lindahl.
 – På så vis 
förstår den som 
går upp mitt i 

natten att det är just natt, och inte läge att 
vara uppe. I många rum har man arbetat 
med indirekt och riktat ljus, för att ge 
personalen bra arbetsljus som inte bländar 
och samtidigt gör atmosfären hemlik för de 
boende. Dessutom kan belysningen styras 
med en enkel app och anpassas efter olika 
individer. När en ny brukare flyttar in går 
man igenom vilka tider personen är som 
piggast eller tröttast, och ställer in ljuset på 
rummen efter det. 
 I de gemensamma utrymmena följer 
ljuset en förinställd kurva vad gäller 
färgtemperatur och ljusstyrka, för att stödja 
och förstärka dygnets gång. Korridorerna 
utanför rummen har armaturer i taket 
som leder de boende mot avdelningsköket, 
genom att ljuset blir allt starkare ju närmare 

köket man kommer. I vardagsrummen har 
man arbetat med indirekt ljus för att skapa 
illusionen av större rum, och på de inglasade 
balkongerna finns växter, ljusslingor och 
punktbelysning som ger känslan av att vara 
utomhus.
 Än så länge är huset så pass nybyggt att 
man inte har hunnit utvärdera funktionerna, 
men personalen är nöjd. Särskilt uppskattas 
att man inte behöver trycka på olika 
knappar, utan att ljuset anpassar sig efter 
dygnet av sig självt. 
 En så genomtänkt ljussättning som 
man har gjort här kräver nästan att huset 
är nybyggt, så att man kan planera och 
dra ledningar redan från början. Jonas 
Lindahl på Ljusrum säger dock att man kan 
installera dynamiskt ljus även i äldre lokaler, 
men att den gamla tekniken måste bytas ut. 
Han är säker på att vi bara har sett början av 
det dynamiska ljuset. 
 –Framöver kommer vi att få se allt mer 
av anpassad ljussättning, som dessutom kan 
styras via appar och olika trådlösa signaler. 

MED BRUKARNAS BEHOV 
I FÖRSTA RUMMET

När äldreboendet i Gävle skulle ljussättas fick ett 
designkontor uppdraget. Resultatet blev belysning 
som anpassas automatiskt efter de boendes behov 
och dygnets växlingar.   

TEXT NELLA BERGSTRÖM / FOTO LJUSRUM

DAGSLJUS INOMHUS

Dynamisk belysning som efterliknar 
det naturliga ljusets variationer och 
som kan bidra till vårt välbefinnande 
och prestationsförmåga, är en av 
de senaste trenderna. Det inne-
bär att man anpassar och varierar 
ljusets intensitet och färg till den 
verksamhet och de aktiviteter som 
pågår i lokalen. Genom dynamiskt 
ljus vill man efterlikna dagsljusets 
variationer. 
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Jonas Lindahl

Sänggavelns sensorer märker om 
patienten går upp nattetid och 
anpassar belysningen därefter.

Kristoffer Andersson

RUM FÖR LJUSA IDÉER  
Utomhus eller inomhus, stort som smått. Ljusrum AB jobbar med 
projekt av alla möjliga slag. Vi ligger steget före och skapar intelligenta 
och oväntade lösningar inom ljusdesign, inredningsarkitektur och 
arkitektur. Med konceptuella idéer och stor expertis ger vi projekten 
näring och energi från start till mål.

Vinnare av svenska ljuspriset 2017.

LJUS GÖR SKILLNAD
Vi hjälper dig med intelligent ljusdesign, inredningsarkitektur 

och arkitektur. Var för sig eller tillsammans.HUMANA ÄLDRE-
BOENDE I 
GÄVLE VANN 
DET PRESTIGE-
FYLLDA SVENSKA 
LJUSPRISET 2017

Fyra frågor till 
Kristoffer Andersson, 
fastighetschef på 
Humana: 

 
Ni har satsat stort på belysningen 
på ert nya äldreboende, vilket inte 
är så vanligt. Hur brukar det se ut? 
– De allra flesta anläggningar 
av denna typ brukar tyvärr inte 
prioritera hemlik belysning, utan 
tänka på arbetsmiljön i första hand. 
Det resulterar oftast i en obehaglig 
ljusmatta över hela boendet där 
elprojektör och entreprenör oftast 
arbetar efter lägsta pris för att 
vinna upphandlingen och samtidigt 
uppfylla myndighetskrav. Man sätter 
arbetsmiljö före boendemiljö, men vi 
tänkte tvärtom.

Har ni sett några ekonomiska 
eller miljömässiga vinster med ert 
projekt?  
– Vi har valt armaturer med väldigt 
lång livslängd för att det är bättre 
både miljömässigt och ekonomiskt. 
Men den största nyttan med de 
energieffektiva armaturerna är att 
vi kan ha fler belysningspunkter 
och ändå inte förbruka fler 
kilowattimmar. 

Är boende och personal nöjda? 
– Alla, från besökare och anhöriga 
till personal och våra boende 
uppskattar ljussättningen. Men man 
regerar sällan på god belysning, det 
är bara dålig belysning som märks. 

Kommer ni att jobba på samma sätt 
framöver? 
– Vi har byggt tre äldreboenden 
i Gävle, Växjö och Åkersberga, 
med samma koncept gällande 
färgsättning, inredning och 
belysning. Nu bygger vi ytterligare 
två boenden i Staffanstorp och 
Kungsängen. 
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Sedan mitten på 2000-talet har led-tekniken 
utvecklats i högre takt än vad många hade 
förutspått. En rapport från Energimyn-
digheten som togs fram tillsammans med 
flera europeiska myndigheter och frivillig-
organisationer, visade att de bästa testade 

led-lamporna från 2014, redan då hade nått 
prognoserna för 2018 när det gäller ljusutbyte 
per energienhet. Belysningsbranschens 
undersökningar visar också att energi- 
besparingen kan bli upp till 90 procent när 
en lysrörsbelysning byts ut mot led med 

styrteknik. Möjligheterna att spara både 
pengar och miljö är med andra ord mycket 
stora. 
 Peter Bennich är senior rådgivare på En-
ergimyndigheten och representerar Sverige 
i EU-förhandlingar som rör lagstiftning för 
belysning. Han hoppas att den nya tekniken 
ska utnyttjas i ännu större utsträckning 
inom kort. 
 – Led är numera en relativt mogen teknik 
som också är lätt att koppla upp digitalt. 
Vi ser också att många privatkonsumenter 
prövar sig fram och ser vad kan man göra 
med exempelvis styrning och uppkopplade 
lampor. 

KUNSKAP OCH SAMARBETE
Den stora besparingspotentialen när det 
gäller ekonomi och miljö finns dock i den 
offentliga sektorn. Ute i Sveriges kommuner 

STOR 
POTENTIAL 
MED DIGITALT
LJUS

Digitala belysningslösningar och intressanta trender står 
redo att slå igenom med full kraft. Samtidigt är kunskapen 
om den moderna teknikens potential splittrad, i synnerhet 
inom den offentliga sektorn. 
 – De som har vågat prova sig fram med nya idéer har 
ofta lyckats väldigt bra, säger Peter Bennich på Energi-
myndigheten. 

TEXT ERIK SKÖRDÅKER / FOTO ÅKE E:SON LINDMAN, NIKLAS DAHLSKOG 

Os volorrum dolum que molo enis ex-
ceri aperore secerorerum fuga. Nam aut 
quas rem estis destrum ipit perrum aut 
illuptatumet laboremquisi occuptisimo 
qui cus.fuga. 
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finns flera goda exempel med nya belys-
ningslösningar, men också en tydlig broms-
kloss i form av otillräcklig kunskap. 
 – Det sitter mycket gammal belysning i 
våra kommuner och att kunskapen varierar 
är tyvärr ett stort problem. Vid upphand-
lingar är det viktigt att utföra en grundlig 
analys, men ibland saknas tid och resurser 
att göra det. Har du då inte koll på den nya 
tekniken, finns risken att du använder gamla 
upphandlingskrav och tekniska underlag, 
säger Peter Bennich. 

 Stockholms stad, Malmö och Jönköping 
är exempel på goda föredömen att inspireras 
av. Som regel har de större kommunerna 
mer resurser och bättre möjligheter att 
prova sig fram med testinstallationer. 
 – Det är utan tvekan en större utmaning 
för mindre kommuner, men en bra lösning 
kan vara att gå ihop med närliggande kom-
muner när det är dags att göra en upphand-
ling, säger Peter Bennich. 

HELHETSSYN ÄR NYCKELN
I den privata sektorn är man bättre på att 
utnyttja modern belysning, menar Peter 
Bennich. Men även här finns stora och 
outnyttjade möjligheter. 
 – Privata beställare och byggherrar jobbar 
mer och mer med frågan, men ett problem 
vid nybyggen är att planeringen för belys-
ningen inte alltid är med hela vägen. Ibland 
stoppas en billig lösning in i slutskedet, 
trots att en annan och bättre lösning var 
avsedd från början. Men de aktörer som 
verkligen vill och kan ligger väldigt långt 
framme med bra lösningar. 
 För att få full utväxling av olika belys-
ningsinvesteringar, är rådet från Energi-
myndigheten att göra en komplett livs-
cykelanalys. Där ska bland annat faktorer 
som inköp, drift och underhåll vägas in. 
 – Sedan ska man inte glömma bort de 
mjuka värdena och fördelarna. Bättre belys-
ning ger bland annat trivsammare lokaler, 
säkrare vägar och tryggare miljöer, säger 
Peter Bennich.

UPPKOPPLAT LJUS
Utvecklingen inom belysningsområdet har 
öppnat möjligheterna att spara energi med 
intelligenta produkter som är en del av 
andra system. Och runt hörnet väntar fler 
trender med enorm potential. 
 – När belysningssystem kopplas samman 
med sensorer som känner om människor 
är på plats, eller när belysningen integreras 
med uppvärmnings- och ventilationssystem, 
blir det riktigt intressant. Det pågår även 
forskning med laserdioder som kan bli fem 
gånger energieffektivare än led. Slår det 
igenom om ett par år, tar vi ett nytt och 
stort språng på området, konstaterar Peter 
Bennich.

Peter Bennich

Energimyndighetens huvudkontor i Eskilstuna. 
Ljusdesign: Black Ljusdesign.
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Belysning med 
lokal förankring
Tack vare att Proton Lighting äger hela processen, från utveckling till utleverans, kan 
företaget skapa kundunika belysningslösningar.  
 – Eftersom utveckling och produktion sker här i Värnamo kan vi snabbt få ut anpassade 
produkter till våra kunder, berättar Peter Sandberg, försäljningschef för Exaktor.

en anrik men samtidigt snabbfotad och flexibel 
organisation. Så beskriver Peter Sandberg Proton 
Lighting. Till skillnad från många av sina konkurren-
ter har företaget kvar produktion och utveckling i 
Sverige, vilket innebär stora möjligheter att skapa 
kundunika produkter.
 – Vi behöver inte producera så stora volymer 
när vi tar fram en lösning till en kund, det gör att 
det egentligen inte finns något uppdrag som är 
för litet eller stort för oss. Eftersom vi har tillverk-
ningen lokalt kan vi snabbt få ut prover och en 
komplett lösning och leverans.

peter sandberg berättar att Proton Lighting fick 
väldigt höga poäng i företagets senaste kund-
undersökning gällande kvalitet, leveranser och 
kundnöjdhet. 
 – Det är mycket tack vare vår kundsupport som 
tillsammans med våra egna ljusdesigners alltid är 
på tårna för att möta kundernas behov. 

kundfokuset har alltid genomsyrat Proton 
Lightings verksamhet och så även ett omfattande 
miljötänk. Mårten Wetterstrand, försäljningschef 
för affärsområdet Solutions som arbetar med 

kundanpassade lösningar till bland annat butik 
och kök & bad, förklarar att LED-tekniken i sig är 
väldigt energieffektiv, men de fokuserar också på 
att skapa smarta produktionstekniska lösningar 
– allt från belysningen i deras egen verksamhet 
till hållbara transporter och maximerade förpack-
ningar.
 – När det gäller framtida produkter kommer 
Proton Lighting att arbeta vidare med smarta 
och installationsvänliga belysningslösningar som 
är intressanta för både slutkund och installatör, 
säger han. 

förutom smarta produkter är Human Centric 
Lighting (HCL) ett hett område inom belysning. 
HCL handlar om att skapa ett rumsljus som följer 
dagsrytmen och på så sätt ökar människors väl-
mående i inomhusmiljöer.
 – Vi tittar även på belysningsprodukter med 
olika typer av intelligent styrning och med enkla 
gränssnitt för användaren. Vi vill gärna se hur vi 
kan koppla det till oss som lokal tillverkare och 
om det kan finnas unika svenska förutsättningar 
och fördelar för oss med detta, förklarar Mårten 
Wetterstrand.

 

You define. 
      We connect.
Med ett ljusstyrningssystem (Light Management System) från 
Glamox får du en komplett belysningslösning. Du definierar 
vad du behöver och vi skapar belysningslösningen utifrån 
dina önskemål.

www.glamox.se
– Belysning som gynnar lärande
Ljus är inte bara ljus. Rätt anpassat ljus gör det enklare 

att behålla koncentrationen under långa skoldagar. 

 Alla klassrum är inte lika men de behöver belysning 

på ett liknande sätt. Vi på Cebe har genom åren hjälpt 

hundratals skolor med smarta belysningslösningar. 

För mer info och kontakt,  

se www.cebebelysning.se

Dags att sätta  
   våra elever  
i ljuset!
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A
tt ljus får en egen dag är ett bevis 
på att frågan är viktig och att det 
finns fantastiska möjligheter att 
påverka både människor och miljö 
inom en rad områden. Dagen 

firades med många ljusrelaterade aktiviteter värl-
den över och den officiella invigningsfesten hölls  
i Unescos huvudkvarter i Paris. 
 I Sverige samlade sig belysnings- och ljusde-
signbranschen för gemensamma aktiviteter och 
arrangerade dagen till ära ett seminarium i Sve-
riges riksdag. Seminariet tog upp en aktuell fråga 
i det svenska samhället, nämligen människors 
upplevda otrygghet utomhus, för att diskutera 
vilka möjligheter det finns att genom välplanerade 
ljusmiljöer förbättra situationen. 

LJUSET HAR FÅTT 
EN EGEN DAG!
Unesco har utsett 16 maj till en internationell ljusdag – 
International Day of Light, som firades första gången 
i år. Syftet med dagen är att uppmärksamma ljusets 
betydelse för människors liv i världen, inom vetenskap, 
kultur, utbildning, hållbarhet, medicin, kommunikation 
och energi.

TEXT BELYSNINGSBRANSCHEN

LJUSDESIGN 
ÄR EN GOD 
INVESTERING
Den 760 meter långa bron över 
Sölvesborgsviken har skapat 
självkänsla i staden. 
 Brons fina arkitektur i samspel 
med en ljussättning som varierar 
efter dygnets och årstidens rytm 
har satt Sölvesborg på kartan. 
 Bron har utsetts till en av de tio  
intressantaste broarna i världen, 
premierats i tävlingar, uppmärk-
sammats i en lång rad tidnings-
artiklar och till och med blivit 
frimärke!
 

Internationell
ljusdag

16 maj

Sölvesborgsbron. 
Ljusdesign: ÅF Lighting.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BELYSNINGSBRANSCHEN ANNONSANNONS

Vi tänkte i första hand på människornas 
välmående när vi utvecklade belysningslösningar 
för sjukhus – från patientrum och trapphus till 
operationssalar och intensivvårdsavdelningar. 
Belysningenanpassar sig till det naturliga ljuset, 
vilket gör den funktionell utan att kännas steril. 

Naturlig belysning  
i klinisk miljö

Kontakta våra systemexperter om du vill veta mera, 08-545 239 70  |  info.se@helvar.com  |  Helvar.com

 

Universitetssjukhuset i Linköping – Fotograf: Sofia Andersson, M&F Foto.
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Hälsa och välbefinnande är nästa stora 
trend inom hållbar design av kontor. Här 
spelar belysning självfallet en viktig roll. 
En välplanerad och varierad belysning 
som kombinerar visuella, biologiska och 
emotionella fördelar av ljus bidrar till 
välbefinnande och i förlängningen också 
effektivitet. Dynamiska belysningslös-
ningar som ändrar karaktär under dagen 
vinner alltmer mark här. Förståelsen för 
vikten av samspelet mellan dagsljus och 
elektriskt ljus ökar också och bidrar till 
trivseln. 

Med en teknikutveckling som går allt 
snabbare blir det svårare för fastighets-
ägare och detaljhandlare att hänga med. 
Kommuner som ska byta vägbelysning 
för att bli mer energieffektiva och få bättre 
styrning, utnyttjar därför allt oftare de nya 
kreativa finansieringslösningarna som 
erbjuds. I stället för en stor kapitalinveste-
ring använder de andra upplägg, som till 
exempel en fast “hyrkostnad” vilken även 
kan omfatta service och uppgraderingar.
 Med den ökande näthandeln ändras 
butikernas roll från att vara platsen där 
konsumenter provar och köper varor till 
att bli en plats för nya upplevelser, vilket 
ökar behoven av ständig uppdatering och 
förnyelse. Även här nappar allt fler före-
tag och kedjor på möjligheten att “hyra 
in” belysning och annan butiksinredning 
snarare än att köpa.

Teknikutvecklingen har ökat möjlighe-
terna för kontroll, styrning och analys av 
belysning. Tack vare sensorer och smart 
trådlös uppkoppling kan belysning styras 
från exempelvis datorer eller smartphones 
eller av hur vi rör oss i lokalerna. Med 
möjligheten att analysera stora datamäng-
der ”lär sig” belysningssystemen och 
anpassar sig efter våra mönster, både på 
arbetsplatsen och i butikslokalen. Tack 
vare smart styrning och ett samlat grepp 
om hela byggnader kan vi styra energiför-
brukning och bidra till välbefinnande, så 
effektivt som möjligt.

Ökad mängd belysning brukar ses som 
ett tecken på att ett land utvecklas och gör 
framsteg. Men det är inte bra för vare sig 
människor eller djur att leva i en alltför 
upplyst värld. Belysningsnivån ökar över 
hela världen, inte minst i Sverige. Diskus-
sionen om det vi brukar kalla ljusföro-
reningar, det vill säga onödigt ljus som 
kommer att öka. 
 Hur belysning planeras både inne och 
ute har stor betydelse för hur vi lever och 
mår. Det blir därför allt viktigare att sam-
hällsplanera belysning med människan i 
centrum, satsa på bra kvalitet och utnyttja 
den nya digitala teknologin för kontroll 
och styrning, så vi använder belysning 
varsamt där, och när, den behövs. 

FYRA 
TRENDER
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Det bästa inom offentlig belysning.  
Härproducerat i Arninge.

63°49’36.919”N 20°16’3.939”E – Umeå

Våra  
showroom.  
Inte som  
andras.
Nu visar vi våra Pole-armaturer på Vasaplan vid busstorget. 

Där finns varken bubbel, goodie bags, eller goda snittar 

(såvida du inte tar med dig egna). Vad som däremot finns 

är verkligheten och en utomhusbelysning av högsta 

kvalitet, tillverkad hemma i Arninge där vi gör alla våra 

egna armaturer. Vi tycker nämligen att en ansvarsfull 

produktion är lika viktig som form och funktion. 

Varmt välkommen till Vasaplan så får du se.

Dynamiskt och 
varierande
– för människan

Smart ljus –
tekniken ger nya 
möjligheter1

Kreativa 
finansierings-
lösningar3

2

4 Varsam 
belysning 
i fokus
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LJUSET STÅR I SKUGGAN 

Ljusets betydelse för personalens 
välbefinnande har hittills varit lågt 
prioriterat. Så här fördelas driftkost-
naderna på ett typiskt företag:
90% Personalkostnader i löner och 
förmåner.
9% Hyreskostnader. 
1% Energikostnader. 

MÄNSKLIG KLOCKA

En kreativ kontorsmiljö byggs med belysning som utgår från 
ljusets inverkan på den interna klockan i människokroppen. 

VI PRESTERAR 
BÄTTRE I 
RÄTT LJUS
Siffrorna talar sitt tydliga språk – rätt belysning 
skapar behagligare kontorsmiljöer och får människor 
att prestera bättre.  

GRAFIK BELYSNINGSBRANSCHEN
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LJUS SOM 
PRESTATIONSHÖJARE

Undersökningar visar att byggnader 
med rätt ljus kan få betydande effek-
ter för människorna som vistas och 
arbetar i lokalen. Bland faktorerna 
som påverkas positivt finns presta-
tionsförmåga, produktivitet och för-
säljning. 

Kontorspersonal presterar 
upp till 12 procent bättre. 

Arbetare får upp till 18 
procent högre produktivitet. 

Studenters provresultat blir 
upp till 14 procent högre. 

Försäljningen ökar med upp 
till 25 procent. 

Morgon

Börjar 
vakna till

Hög upp-
märksamhet

Mitt på dagen

Bäst
 koordination

Snabbast 
reaktionstid

Kväll

Börjar bli 
sömnig

Djupsömn och 
återhämtning 
för kroppen

Midnatt

Synsinnet – syn, säkerhet och oriente-
ringsförmåga. 

Kroppen – uppmärksamhet, kognitiv 
prestation och sov- och vakenhetscykeln. 

Känslor – sinnesstämning, energi och 
avkoppling. 

90%

9% 1%

"Undersökningar visar 
att byggnader med rätt 
ljus kan få betydande 
effekter för människor 
som vistas och 
arbetar i lokalen."
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VI ÄR BELYSNINGSBRANSCHEN!

Vi som jobbar på kansliet är Peter Ingvarsson, Eva Ström, Marie Långbacka, Mikael Castanius, Mervi Rokka samt Marie Hagberg Carlewald.

Mer info? Besök vår hemsida www.belysningsbranschen.se eller kontakta kansliet 
på telefon 08-566 367 00 (vxl) alternativt mail info@belysningsbranschen.se.

Genom beviljat medlemskap i Belysningsbranschen 
garanterar vi att företagen uppfyller följande krav:
– Tillverkar eller säljer kvalitetsprodukter inom belysning.

– Har en fast och väletablerad organisation i Sverige. 
– Är ett ledande företag på den svenska marknaden.  
– Främjar en sund utveckling inom branschen. 

– Iakttar rådande lagar och förordningar. 
– Har en stabil finansiell situation. 
– Är registrerat för mervärdesskatt i Sverige.

MEDLEMMARNA I BELYSNINGSBRANSCHEN:

Belysningsbranschen är en branschförening för Sveriges tillverkare och importörer av 
ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Vi har som mål att skapa intresse, 

sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön.
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Ett grönare och  
smartare Sverige!
Klimatet är ett av de största samtalsämnena, både i Sverige och globalt, och Sverige 
har en ambitiös plan om att energiförbrukningen för belysning ska halveras innan 
2020. I vår del av världen med långa vintrar är det ett måste att lysa upp städer och 
vägar under de mörka timmarna, men det behöver inte gå ut över klimatet.

Dagens teknologi med intelligenta LED-armaturer – en del av Smart City-teknologin 
– är så långt framme i sin utveckling att den ger oss möjligheter vi tidigare aldrig haft.

Intelligent vägbelysning kan mycket väl vara en guldgruva för kommunerna i  
framtidens Smart City-utveckling. De många gatuarmaturerna runt om i staden  
blir nämligen till ett informations nätverk som kan användas till mycket mer än  
att bara belysa vägar. 

Utforska Smart City-trender
www.philips.se/lighting
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