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Det 83. foreningsåret til Lyskultur 
er tilbakelagt. Vi har hatt et svært 
effektivt og produktivt år både i IKU, 
NLK, regionene, styret og i adminis-
trasjonen. Årets røde tråd har vært lys 
for en bærekraftig fremtid. 

Vi har jobbet videre med implemente-
ring av vedtatt strategi for 2018-2021, 
som kort kan oppsummeres med 
dette målet: Digitalisering på tvers 
av alle våre aktiviteter. Vårt mål er å 
jobbe for en stadig høyere grad av 
digitalisering og personalisering i alle 
kanaler for å styrke medlemslojalitet 
og antall medlemmer. 

Nye websider, nytt CRM og integre-
ring av våre plattformer
I 2019 har vi gjennomført en betydelig 
oppdatering og endring av plattform 
på Lyskultur.no. Dette sammen med 
nytt CRM gjør det nå lettere å få full 
oversikt over alle aktivitetene våre 
medlemsbedrifter har i Lyskultur. 
Noen enkle, nye designmessige grep 
er også gjennomført for at forsiden på 
lyskultur.no skal være både enklere å 
navigere i og ha et tidsriktig design.

Nyutviklet e-læringskurs 
For å heve kompetanse innen belys-
ning hos elektrikere er opplæring på 
et tidlig stadium av deres utdanning 
viktig. Lyskultur søkte og mottok 
midler fra Bufdir i 2019 for å utarbeide 
et e-læringskurs som skal øke for-
ståelsen og kompetansen innen lys 
og belysning med fokus på universell 
utforming på en enkel og lettfattelig 
måte. I samarbeid med Nelfo vil dette 
bli del av den obligatoriske opplærin-
gen til elektrolærlinger fra neste år.

Lysveileder.no
Lysveilederen ble lansert i 2018 fra 
Lyskultur, og har hatt en formidabel 
økning på antall abonnement med 
77% siden lanseringsåret. Lysveilde-
ren er et digitalt alt-i-ett søkbart opp-
slagsverk som angir krav, gir anbefa-
linger og veiledning for riktig bruk av 
belysning for ulike brukssituasjoner 
og funksjoner for alle som jobber med 
belysning. Alle gjeldende publikasjo-
ner og faktaark utgitt av Lyskultur er 
tilgjengelig her.

Lyskultur deltok igjen 
på Arendalsuka 
Under Arendalsuka inviterte Lyskultur 
sammen med EFO til et arrangement i 
form av en uformell prat om viktighe-
ten av lys, belysning og reduksjon av 
CO2-utslipp i byene. Ombord i EFOs 
seilbåt deltok Katia Valerie Banoun og 
Tomas Sjögren fra Lyskultur og Frank 
Jaegtnes fra EFO.

Lyskultur har befestet sin 
posisjon internasjonalt 
Gjennom medlemskapet i Lighting 
Europe har Norge og Lyskultur tatt en 
aktiv rolle i påvirkningen av lysbran-
sjens rammevilkår i Brussel og EU. 
Dette er ytterligere forsterket ved at 
Lyskulturs daglig leder Katia Valerie 
Banoun ble valgt inn i Executive Board 
i Lighting Europe.

Rekordstor interesse for 
Norsk Lyspris og Lysets dag
I samarbeid med Design og arkitektur 
Norge (DOGA) arrangerte Lyskultur 
årets viktigste møteplass for bransjen. 
Lysets dag 20. november hadde over 
240 deltakere fra hele landet og både 
norske og internasjonale foredrags-
holdere. Av 46 innsendte prosjekter 
og produkter til Norsk Lyspris ble 19 

nominerte; av disse ble seks vinnere 
kåret og 13 diplomer utdelt. Prisen 
setter søkelyset på hvor viktig god 
belysning er og viser at faget vokser 
både i omfang og anerkjennelse. 

Dokumentering av kompetanse 
Det er nå utarbeidet digitale tester til 
alle Lyskulturs klasseromskurs som vil 
bli implementert i 2020. En overord-
net kunnskapstest for prosjektering 
av belysningsanlegg vil kunne tilbys til 
både de som har deltatt på våre kurs 
og de som ønsker en dokumentering 
på at de behersker prosjektering av 
belysningsanlegg. Dette er for å iva-
reta etterutdanning for de i bransjen 
som ikke har en akademisk/formell 
utdannelse innen belysning.

Lyskultur er Norges ledende kompe-
tansenettverk innen lys og belysning. 
Vi jobber for å fremme fagpolitiske 
interesser og bedre rammevilkåre-
ne for alle som jobber med lys og 
belysning.

Foreningen er ideell og ble stiftet i 
1936. Lyskultur er landsdekkende 
med regionale avdelinger og komite-
er. Våre medlemmer er toneangiven-
de aktører innenfor belysningsbran-
sjen, fra lysdesignere og rådgivende 
ingeniører til produsenter, importører, 
installatører og salgsleddet innenfor 
belysning. Lyskulturs medlemmer er 
aktive bidragsytere i utviklingen av 
nasjonale og internasjonale standar-
der, rapporter og veiledere.

Lyskultur arrangerer kurs og arrange-
menter med både interne og eksterne 
foredragsholdere. Kursvirksomhet er 
ved siden av publikasjonsvirksomhe-
ten et av organisasjonens hovedområ-
der, og det tilbys også spesialkurs for 
etterutdanning og kompetanseheving 
for medlemmer og andre interesserte. 

Årlig deler Lyskultur ut Norsk Lys-
pris, en hederspris som setter fokus 
på gode og innovative lysprosjekter, 
produkter og løsninger i Norge. 

Lyskulturs publikasjoner og veiledere 
er normgivende for bransjen. Publi-
kasjonene brukes aktivt av prosjekte-
rende og planleggere av belysnings-
anlegg, og selges via Lyskulturs egne 
nettsider, Standard Norge og Nelfo. 

Lyskultur utgir Norges eneste spe-
sialmagasin innen lys og belysning, 
Magasinet Lyskultur. Magasinet er 
gratis for medlemmer av Lyskultur, 
og selges til andre interesserte via 

organisasjonens nettsider. Maga-
sinet har stort nedslagsfelt innen 
belysningsbransjen, i tillegg til andre 
faggrupper innen arkitektur, interiør- 
og landskapsarkitektur, utbyggere og 
eiendomsforvaltere.

Lyskultur holder til i lyse og hyggelige 
lokaler på Lysaker Brygge. Nærom-
rådet består av næringsdrivende 
med flere av Lyskulturs medlemmer i 
umiddelbar nærhet. Lokalene er hyp-
pig brukt til arrangementer gjennom 
hele året. Dette gir Lyskultur en tyde-
ligere posisjon som nettverksarena 
for medlemmer og andre interesserte. 

Om Lyskultur Året 2019

“Lysveilederen fra 
Lyskultur, er et digitalt  
alt-i-ett søkbart 
oppslagsverk som 
angir krav, gir 
anbefalinger og 
veiledning for riktig 
bruk av belysning for 
ulike brukssituasjoner 
og funksjoner for 
alle som jobber med 
belysning”.
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Master på USN
Universitet i Sørøst-Norge (USN) i 
samarbeid med Lyskultur og bran-
sjen jobber videre med å etablere en 
«industrimaster» i Lysdesign. Master-
studiet er ment å være for studenter 
som nettopp er ferdig med bachel-
orstudiet samt andre med nødvendig 
dokumentert kompetanse.

To nye publikasjonsutgivelser
Et av Lyskulturs viktigste virkeom-
råder er våre publikasjoner. Som 
veiledere til nasjonale- og interna-
sjonale normer og standarder, er 
Lyskulturs publikasjoner på mange 
måter blitt anerkjent og respektert 
som «standarder» i bransjen. I 2019 
ble publikasjon nr. 24, Lysstyring og 
nr. 21, Dagslys i bygninger revidert, 
og de nye revisjonene finnes i Lysvei-
leder.no.
 
Lyskulturs styre og administrasjon 
takker for all bistand fra våre med-
lemmer både direkte og indirekte 
gjennom å være medlemmer i Lyskul-
tur.

 

 Vennlig hilsen

Katia Valerie Banoun
Daglig leder Lyskultur

Janne Grindheim
Styreleder Lyskultur

Lyskultur arrangerer kurs med erfarne 
og kompetente kursholdere, som i 
tilbakemeldinger fra tidligere kurs kan 
vise til toppkarakterer på kompetanse 
og formidlingsevne. Våre kurs gir fag-
lig påfyll og økt trygghet i beslutnin-
ger rundt belysning. I tillegg får alle 
deltakere diplom etter endt kurs.

Grunnkurs i lys og belysning
Kurset gir en samlet oversikt over de 
viktigste visuelle og lystekniske be-
greper innen lys, og gir deg en bedre 
forståelse av hvordan man praktise-
rer og utøver lysfaget i dag. Kursets 
deltakere vil få en god forståelse av 
grunnprinsipper innen lys og belys-
ning.

Belysning i boligen
God belysning er avgjørende for 
mange gjøremål i boligen. Lys er med 
på å skape en helhet i hjemmet, og 
har betydning for stemning, trivsel 
og atmosfære. Kurset tar for seg hva 
som skal til for å skape god belysning 
i hjemmet. 

DIALux evo 8.1 – grunnkurs
Kurset viser hvordan man kan lage 
enkle modeller, import av armaturer 

og objekter, med beregning og doku-
mentasjon. Kursdeltakerne får en god 
forståelse av programmets mulighe-
ter og begrensninger.
 
DIALux evo 8.1 – videregående
Kurset for viderekomne forutsetter 
grunnleggende kunnskaper og noe 
erfaring med bruk av programmet. 
Det vil bli gitt en rask repetisjon av 
brukerflate og oppdateringer, og 
kurset er lagt opp til vekselvis under-
visning og egentrening med tildelte 
oppgaver.

Belysning og universell utforming 
Kurset ser på kravet om universell 
utforming som en mulighet for alle 
i målgruppen. Foruten å sikre ivare-
takelse av regelverket får du inspira-
sjon til å utforme gode inkluderende 
lysmiljøer som er bra for alle. Innenfor 
rammen av lov og forskrift, åpner det-
te også opp for å begrunne avvik fra 
gjeldende standarder. Du oppfordres 
til å ta en rolle sammen med arkitekt i 
byggeprosjekters tidligfase for å sikre 
at hensynet til universell utforming 
kan tas inn i et samlet design som 
ikke gir byggherre ekstra kostnader. 
Ved at det legges lite vekt på økt 

belysningsstyrke og gir begrunnelse 
for dette, er det fullt mulig å ivareta 
universell utforming uten nevneverdig 
økte energikostnader.

Nødlys/ledesystemer
Kurset tar for seg prosessen rundt 
søknad, prosjektering, utførelse 
og bruk samt kontroll, ettersyn og 
vedlikehold av landbaserte nødlys/le-
desystemer. Disse systemene har som 
primæroppgave å ivareta personsik-
kerheten for de som oppholder seg i 
bygninger hvor nødlys/ledesystemer 
er et krav eller er ønsket installert.

BREEAM-krav for lys og belysning
BREEAM-NOR-manual stiller nye 
krav til kommersielle bygg og bolig. 
Hvordan kan man designe gode bygg 
med lys, og fortsatt være bevisst på 
kravene? Lyskultur arrangerte i sam-
arbeid med Grønn Byggallianse kurs i 
oppdatert BREEAM-NOR-manual.

Dagslys og dagslysberegning i DIALux
Kurset gir gode råd og veiledning for 
hvordan planlegging og prosjektering 
av godt dagslys kan gjennomføres. 
Kurset er todelt. I første del tar kurset 
for seg teori rundt dagslys, mens i 
andre del gis en innføring i dagslysbe-
regning med DIALux.
 
Prosjektering av utendørsbelysning 
Kurset vil gi deg som kursdeltaker en 
praktisk innføring i hvordan planlegge 
utendørsbelysning. Kurset vil gi deg 
økt trygghet i din rolle som prosjekte-
rende innen belysning. Kurset vil også 
gi en praktisk innføring i hvordan man 
kan planlegge belysning i henhold til lo-
ver, standarder og Lyskulturs veiledere.

Aktiviteter 2019

“Vi har i 2019 hatt en 
formidabel økning i 
synlighet på sosiale 
medier, dette skyldes 
en klar kanalstrategi 
og tydelig definerte 
målgrupper for våre 
ulike budskap”
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I løpet av 2019 har det blitt holdt en rekke ulike kurs, aktiviteter og arrangementer i regi av Lyskultur.
 
Aktivitetene i 2019 har hatt følgende oppslutning:

Kurs:
Grunnkurs i lys og belysning:  36 deltakere
Belysning i boligen:  12 deltakere
Nødlys/ledesystemer:  50 deltakere
Lysberegning DIALux evo 8.1 – grunnkurs:  24 deltakere
DIALux evo 8.1 – for viderekomne:  16 deltakere
Belysning og universell utforming:  25 deltakere
Prosjektering av utendørsbelysning:  12 deltakere
Prosjektering av innendørsbelysning:  14 deltakere
BREEAM-krav for lys og belysning:  12 deltakere
Dagslys og dagslysberegning i DIALux evo 8.1:  5 deltakere
Lysstyring:  8 deltakere
Nødlys/ledesystemer til NELFO Nord-Norge
Spesialkurs for driftsteknikere i Statsbygg på oppdrag for Grønn Byggallianse:  19 deltakere

Månedens bygg:
Stavanger v/Sola Airport arena:  25 deltakere
Bergen v/Hotell Norge:  45 deltakere
Oslo v/Sykkelhotell Oslo S:  23 deltakere
Trondheim v/Hotell Britannia:  53 deltakere
Tromsø v/Storgata og Kirkeparken i Tromsø:  16 deltakere 
 
Faglig påfyll:
“Kan vi forby lysforurensing?” med Erling Fjeldaas:  30 deltakere
“Natt-urbane lysrom” med Are Røysamb:  20 deltakere
“Sirkulær økonomi” med Cathrine Barth, Anders Fylling og Tord Christensen:  14 deltakere
“Blir dette den nye luxtabellen?” med Erlend Lillelien:  38 deltakere

Eksterne foredrag:
Fagdag belysning arrangert av Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal:  ca. 40 deltakere.
Driftsforum arrangert av Grønn Byggallianse, Oslo:  20 deltakere.
Norsk Kommunalteknisk Forenings (NKF) messe og seminar “Miljø og teknikk”,  Lillestrøm varemesse. 
Nettverksdag, nettverk for lærere i elektrofag i Akershus, Strømmen vgs.:  25 deltakere
Better Lighting, konferanse i regi av Lighting Europe:  200 deltakere
Smart lighting konferanse i Melbourne Australia:  250 deltakere 

Lysets dag og Norsk Lyspris 2019: 240 deltakere
 
Årsmøte, 14. mars 2019 på Skatten på Tøyen:  47 deltakere.

Prosjektering av innendørsbelysning 
En praktisk innføring i hvordan planleg-
ge innendørsbelysning i henhold til lo-
ver, standarder og Lyskulturs veiledere. 
Etter gjennomført kurs vil kursdeltake-
re være bedre rustet til å prosjektere 
innendørsbelysning, og ha en bedre 
forståelse om prosessene rundt pro-
sjektering. Kurset bygger blant annet 
på Lyskulturs veiledere; 1B, Luxtabell 
og planleggingskriterier for innendørs 
belysningsanlegg, 12, Kontorbelysning 
samt 20, Lys i læringsmiljø.

Lysstyring 
Bli rustet til å prosjektere lysstyring. 
Her får du grunnleggende forståelse 
for lysstyring og reelle problem-
stillinger knyttet til dagens krav for 
teknologi og energieffektivitet. Etter 
gjennomført kurs vil kursdeltakere 
være bedre rustet til å prosjektere 
lysstyring, og ha en bedre forståelse 
om prosessene rundt prosjekteringen. 
Bygger på en revidert utgave av publi-
kasjon 24, Lysstyring.

EKSTERNE FOREDRAG

Fagdag belysning,  
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune gjennom-
førte en fagdag med tema belysning. 
Fagdagen ble gjennomført på Ole Vig 
videregående skole i Stjørdal. Lyskul-
tur bidro med et foredrag om viktig-
heten av å ivareta lys og belysning i 
prosjekter. 

Driftsforum arrangert av  
Grønn Byggallianse
Grønn Byggallianse arrangerte en 
samling for driftsteknikere i Oslo der 
Lyskultur bidro med et foredrag om 
viktigheten av å ivareta lys og belys-
ning i prosjekter.

Miljø & Teknikk 2019
Norsk Kommunalteknisk Forening 
(NKF) gjennomførte messen Miljø & 
Teknikk 2019 som ble arrangert 5.-7. 
mars på Norges Varemesse, Lille-
strøm. Messen er trolig den eneste 
i sitt slag som omfatter all lokal 
infrastruktur. Lyskultur bidro med et 
foredrag om hvordan lys og belysning 
kan være en pådriver for miljø og 
bærekraft.

Nettverksdag, nettverk for elektro-
fag i Akershus
På bakgrunn av Lyskulturs innspill om 
å ivareta lys og belysning i betydelig 
større grad i de nye læreplanene for 
elektrofag (videregående skole), ble 
Lyskultur invitert til å holde et fore-
drag om lys og belysning for lærere 
i elektrofag på videregående skole i 
Akershus. 

Moderator på Lighting Europes års-
konferanse i Brussel
Lyskulturs daglig leder Katia Valerie 
Banoun var moderator for debatten 
i mars om hvordan hele verdikjeden 
kan bidra til å bedre belysningen i 
byggeprosjekter. Det var nærmere 
200 deltakere fra hele Europa repre-
sentert, med ledere for toneangiven-
de aktører fra belysningsindustien til 
stede.

Australian Smart Lighting Summit
Lyskulturs daglig leder Katia Valerie 
Banoun var blant hovedtalerne under 
Australian Smart Lighting Summit i 
Melbourne i august 2019. Temaene 
for innlegget var Lighting Europes 
Road map 2025 og hvilken betydning 
dette har for Lyskulturs medlemmer, 
Smart lighting for humans og Nordic 
light. Deltakerne var både interna-
sjonale og nasjonale aktører innenfor 
smart lighting.

Tall og statistikk

9
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FAGLIG PÅFYLL

Faglig påfyll tar opp viktige temaer 
som opptar medlemmene. Arrange-
mentene er gratis for medlemmene 
og Lyskultur arrangerte i 2019 fire 
slike arrangementer.

JANUAR: Kan vi forby lysforurensing?
I Norge er det er ingen lovpålagte 
regler om lysforurensing slik man 
har for støy. Erling Fjeldaas har, som 
første i Norge, skrevet en master-
oppgave om lysforurensing som 
rettslig fenomen. Fjeldaas er utdannet 
jurist og arbeider i Statens vegvesen. 
Når han snakker om lysforurensing 
sikter han til unødvendig kunstig 
belysning utendørs. I det svært 
interessante foredraget redegjorde 
han for hvordan lysforurensing er 
regulert i norsk lovgivning og ga flere 
eksempler på negative konsekvenser 
av lysforurensing, både psykologisk 
for oss mennesker og biologisk for 
blant annet insekter. Han presenterte 
flere eksempler og mulige endringer 
i lovverk og forvaltning før det ble 
spørsmål og gode samtaler omkring 
utfordringer og muligheter i forbin-
delse med lysforurensing i Norge.

MAI: Natt-urbane lysrom
Stort oppmøte under Are Røysambs 
presentasjon av masteroppgaven, 
Natt-urbane lysrom, fra hans fullførte 
mastergrad i urbanisme ved Arki-
tektur- og designhøgskolen i Oslo 
(AHO).I foredraget demonstrerte 
Røysamb gjennom en rekke bilder og 
eksempler hvordan en ved hjelp av 
miljøpsykologiske modeller kan skape 
mer forståelige og engasjerende 
visuelle omgivelser i urbane områder 
på kveld- og nattestid. Røysamb har 
etterlyst visjoner og strategier for ut-

vikling av Oslos offentlige natt-urbane 
lysrom, og pekte på Kaplan & Kaplans 
preferansemodell som utgangspunkt 
for tverrfaglig forståelseshorisont og 
felles prosjekteringsvokabular.

AUGUST: Blir dette den nye 
luxtabellen?
På høstens første faglige påfyll var 
det smekkfullt hus og stort enga-
sjement, da Lyskultur inviterte til 
en presentasjon av høringsutkastet 
av den kommende revideringen av 

standarden EN 12464-1 Light and ligh-
ting - Lighting of work places - Part 1: 
Indoor work places. 

OKTOBER: Sirkulær økonomi
Lyskultur inviterte i samarbeid med 
Elektroforeningen (EFO) til faglig på-
fyll om sirkulær økonomi, der spørs-
målet var hvordan belysningsbransjen 
kan bli mer sirkulær. Sirkulær økono-
mi er et begrep som har fått større 
oppslutning de siste årene; produkter 
skal produseres, brukes, gjenbrukes, 
repareres og så omdannes til nytt 
råmateriale.

ÅRSMØTET
Årsmøtet 2019 ble avholdt 14. mars 
2019 i lokalene til Skatten på Tøyen, 
Oslo. Før ordinært årsmøte var det 
faglig debatt; “Hvordan kan Lyskultur 
engasjere seg i miljø og bærekraft”, 
holdt av Katharina Bramslev fra Grønn 
Byggallianse.

MÅNEDENS BYGG

Månedens bygg skal bidra til en tverr-
faglig kompetanseheving og utvikling 
innen belysningsbransjen. Aktuelle 
kandidater kan være nominerte og 
vinnere av Norsk Lyspris.

Lyskultur har i 2019 gjennomført må-
nedens bygg i 5 regioner.  

Stavanger v/Sola Airport arena i regi 
av Lyskultur Rogaland 
Sola Airport Arena har implementert 
mange av de aller siste teknologiene 
som er på markedet, og belysningen 
skiller seg også ut.

Bergen v/Hotell Norge i regi av 
Lyskultur Vest
Å gjennomføre en total renovering i et 
gammelt bygg med alle sine begrens-
ninger når det gjelder høyder for nye 
tekniske anlegg er krevende. Det set-
ter store krav til høy kompetanse hos 
dem som er med i et slikt prosjekt. Vi 
fikk innlegg fra arkitekt og omvisning 
av hotellet, deltakerne fikk besøke 
flere rom, med beskrivelse av lysvalg 
på rom og i foajeen. 

Oslo v/Sykkelhotell Oslo S i regi av 
administrasjonen i Lyskultur
Befaring og møte med arkitekt og 
lysdesignere i det som vant Norsk 
Lyspris for Beste innendørsprosjekt 
i 2018. Vi fikk presentert idé og kon-
sept bak prosjektet, samt en guidet 
tur med innsikt i belysningskonsept, 
detaljløsninger og rammebetingelser, 
og en orientering om involveringen av 
leverandør i prosjektet.

Trondheim v/Hotell Britannia i regi av 
Lyskultur Midt-Norge
En totalrenovering av et anerkjent 
hotell og kjennetegn i Trondheim. 
Deltakerne fikk presentasjon av 
konsept med film og lyd fra hele pro-
sjektet med hotelldirektør for Hotell 
Britannia, etterfulgt av guidet tur med 
befaring og omvisning av leverandør, 
som fortalte om belysningskonsept, 
detaljløsninger og rammebetingelser.

Tromsø v/Storgata og Kirkeparken
For å introdusere den nyeste regions-
kontakten for deltakere, samarbeids-
partnere og det lokale miljøet innen-
for lysbransjen i Nord samlet alle seg 
til et nettverksmøte for Lyskulturs 
medlemmer hvor vi diskuterer videre 
satsning på lys i nord. Videre fulgt av 
befaring i Storgata og Kirkeparken, 
en guidet tur med lysdesigner og 
leverandører, som forklarte belys-
ningskonsept, detaljløsninger og 
rammebetingelser. 

UTVIDET SATSNING PÅ REGIONENE 
Årets satsning på regionene har 
resultert i at det er opprettet nye 
regionale grupper for Nord-Norge og 
Midt-Norge. Lyskultur har dermed 
aktive regioner i hele landet. Lyskultur 
region Vestlandet, Lyskultur region 
Rogaland, Lyskultur region Sørlan-
det, Lyskultur region Nord-Norge og 
Lyskultur region Midt-Norge. Lyskul-
tur region Østlandet blir opprettholdt 
av IKU.

Fra venstre, Tord Christensen fra Signify, Cathrine Barth fra Circular Norway  
og Anders Fylling fra Statsbygg.
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LYSETS DAG 2019

Den årlige begivenheten Lysets dag 
er årets viktigste dag innen lys og be-
lysning i Norge, og ble 20. november 
arrangert for 18. gang av Lyskultur. 
Årets tema var «Lys for en bærekraf-
tig fremtid». Det var en fullsatt sal på 
DOGA i Oslo med over 200 påmeldte 
deltakere, som fikk oppleve et allsidig 
og spennende program med popu-
lære og prisbelønte internasjonale og 
norske foredragsholdere på fagdelen 
av dagen.

Etter flere års arbeid, kunne vi i år 
endelig bekrefte det internasjonale 
stjerneskuddet og designfenomenet 
Daan Roosegaarde til Lysets dag med 
foredraget “Landscapes of the Futu-
re”. Daan viste gjennom inspirerende 
prototyper og løsninger hvorfor han 
er ansett som en av tiårets viktigste 
kunstner og innovatør, og hvordan 
hans designlaboratorium Studio  

Roosegaarde stadig befester sin posi-
sjon som pionerer i jakten på bære-
kraftige landskap.

Steve Fotios er en annen internasjo-
nal profil som stod på scenen. Fotios 
er professor i lys og visuell persepsjon 
ved Universitetet i Sheffield, og kom 

med foredraget sitt “Lighting for Pe-
destrians in urban environment”, som 
inneholdt flere av Fotios’ forsknings-
funn.

Fargeekspert Dagny Thurmann-Moe 
viste betydningen av lys og farger i 
våre omgivelser, og effekter når vi 
mangler det. Hun argumenterte blant 
annet også for at fargene (en «po-
lykrom trend») er på vei tilbake til 
bybilde etter gråskalatrenden som 
har preget byutviklingen de siste 
årene.

Fagkonferansen ble avsluttet med tre 
mini-presentasjoner om den grønne 
fremtiden for bransjen. Kevin Raaij-
makers (Signify) viste hvordan vi kan 
redusere CO2-utslipp gjennom trans-
port og produksjon av belysnings-
produkter. Anton Sjöstrand (Control 
dept.) viste eksempler på hvordan øke 
mobilitet i byer i fremtiden gjennom 
belysning. Kristoffer Lindback Larsen 
(Evolys) viste hvordan vi kan bidra til 
en grønnere by og utvikling gjennom 
hortabelysning.

ARENDALSUKA
Lyskultur var tilstede på Arendalsuka 
for andre år på rad, og presenterte i 
år tydelige budskap om belysningens 
viktige rolle i en bærekraftig utvikling 
av samfunnet.

I forkant av Arendalsuka produserte 
og spredte Lyskultur en 44 sekunders 
filmsnutt med daglig leder Katia 
Valerie Banoun. Filmen ble historiens 
mest spredte post for Lyskultur på 
Facebook, og er del av vårt politiske 
arbeid for å synliggjøre belysningens 
viktige rolle i en bærekraftig utvikling 
i samfunnet. I filmen forteller Banoun 
kort og konsist om viktigheten av å 
satse på belysning tidlig i byggepro-
sjekter.

Under Arendalsuka inviterte Lyskultur 
sammen med EFO til et arrangement i 
form av en uformell prat om viktighe-
ten av lys, belysning og CO2-utslipp i 
byene. Ombord i EFOs seilbåt deltok 
Katia Valerie Banoun og Tomas Sjö-
gren fra Lyskultur og Frank Jaegtnes 
og Per Øyvind Voie fra EFO.

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena 
hvor aktører innenfor politikk, sam-
funns- og næringsliv møter hverandre 
og folk, for debatt og utforming av 
politikk. 

CIE-KONFERANSE 2019  
I WASHINGTON
Den internasjonale belysningskomi-
teen (CIE) avholdt sin 29. konferanse 
i Washington fra 14.–22. juni. Totalt 
deltok 478 deltakere fra mer enn 30 
land. Lyskultur var representert ved 
flere av våre medlemmer og repre-
sentanter fra Norsk Lysteknisk Komité 
(NLK). Fra Norge bidro Barbara Matu-
siak med en presentasjon kalt “To-
wards new design of laser cut acrylic 
panels for windows” og Pål Johannes 
Larsen holdt en presentasjon kalt 
“Visibility of tunnel evacuation lights 
in a real time”

PLDC 2019 I ROTTERDAM
Lyskultur har i år som tidligere vært 
mediesponsor og samarbeidspart-
ner under PLDC. Dette har gitt alle 
medlemmene av Lyskultur rabatt på 
konferansepasset. PLDC, Professio-
nal Lighting Design Convention, har 
blitt avholdt siden 2007, og i år var 
konferansen lagt til Rotterdam. Over 
1500 personer fra hele verden deltok i 
Rotterdam for å søke kunnskap, inspi-
rasjon og et utvidet nettverk.

Fra Lyskultur deltok også styremedlemmene 
Kristin Bredal og Inger-Anne Vik.

Steve Fotios

Daan Roosegaarde
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Utstillere og sponsorer på Lysets 
dag var nok en gang avgjørende 
bidragsytere til dagens suksess. Det 
ble servert mat og forfriskninger i 
utstillerområdet, og alt ble lagt til 
rette for hyggelig mingling og faglig 
oppdatering på nye produkter. 

NORSK LYSPRIS 2019

Norsk Lyspris er den gjeveste 
hedersutmerkelsen for lysdesign 
og belysningsprodukter i Norge, og 
deles ut årlig av Lyskultur på Lysets 
dag. Norsk Lyspris er viktig i kom-
munikasjonen med omverden for 
å synliggjøre hva gode lysprosjek-
ter gir av merverdi. Prisen legger 
standarden for hva som er et godt 
lysprosjekt, hvor det tverrfaglige 
samarbeidet er avgjørende for slut-
tresultatet. Norsk lyspris er dermed 
med på å styrke belysningens rolle 
i utformingen av morgendagens 
Norge.

19 nominerte prosjekter ble pre-
sentert av konferansier Ingvild 
Haugstad Gundersen, og over 200 
feststemte deltakere bidro til høy 
stemning under kåringen av Norsk 
Lyspris 2019. 

Årets jury bestod av:
Juryleder Barbara Szybinska Ma-
tusiak, professor og arkitekt ved 
Institutt for arkitektur og teknologi 
(NTNU). 
Arve Olsen, leder av Light Bureau 
avd. Skandinavia. 
Hans Øien, salgsdirektør hos ZG Ligh-
ting Norway AS (Zumtobel/Thorn).
Mari Gaasemyr Høvik, prosjekt- 
leder for lysdesign hos ECT as.
Petter Bergerud, arkitekt og profes-
sor ved Institutt for design, Fakultet 
for kunst, musikk og design, Univer-
sitetet i Bergen. 
Pål E. Thorstensen (varamedlem), 
belysningsplanlegger i Sweco AS.

BESTE INNENDØRSPROSJEKT:

Under
Eier: Stig og Gaute Ubostad
Bruker/leietaker: Stig og Gaute Ubostad
Lysdesign: ÅF Lighting
Arkitekt: Snøhetta
Rådgivende ingeniør elektro: Tratec Teknikken 
AS
Leverandører: iGuzzini, Nortronic, MakingMat-
ters, Fiberoptisk, Fagerhult, Stokkan Lys, Delta 
Light  Luminator og Atendi
Installatør: Tratec Teknikken AS

BESTE UTENDØRSPROSJEKT:

Kaizersplass Bryne
Eier: Time Kommune
Bruker/leietaker: Offentlig plass
Lysdesign: Halvor Næss Belysningsdesigner AS
Rådgivende ingeniør elektro: Lyse
Landskapsarkitekt: Dimensjon
Leverandører: Bright, SGM, Atelje Lyktan, 
Nortronic, iGuzzini, Stolper, ERCO, Vanpee og 
SML Lighting
Installatør: Lysfix AS

BESTE PRODUKT

Tangent
Produktdesign: Thomas Jenkins og Sverre 
Uhnger

Norsk Lyspris 2019
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ÅPEN KLASSE:

Light Pressure
Eier: Oslo Kommune, kulturetaten
Bruker/leietaker: Oslo Kommune, kulturetaten
Lysdesign: Kunstner Anders Sletvold Moe
Rådgivende ingeniør elektro: Wiggo Pedersen 
Evensen, ÅF Lighting
Leverandører: Bolt Metall, Bård Blikk AS, 
Gnisten Installasjon AS og Osram Norge
Installatør: Bolt Metall og Gnisten Installasjon 
AS

NORSK LYSPRIS UNG

Skjærgårdslys
Eiere av prosjektet/produktet:
Tor Einar Sandvik, Kim J. L. Rasmussen & 
Regina von Koch

BESTE SPESIALDESIGNET PRODUKT 
TIL PROSJEKT
 
Ulstein arena
Eier: Ulsteinvik Kommune
Bruker/leietaker: Ulstein Kommune
Lysdesign: ECT AS
Rådgivende ingeniør elektro: ECT AS
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter og Arkitekt-
kontoret Nils Tveit AS
Leverandører: Luminator 
Installatør: Tussa Elektro

Diplom innendørsprosjekt

Det naturlige lyset  
- Sykehuset i Vestfold
Eier: Sykehuset i Vestfold
Bruker/leietaker: Sykehuset i Vestfold
Lysdesign: Kari Hornmoen og Anna 
Solgaard Evensen, Multiconsult
Rådgivende ingeniør elektro: 
Multiconsult RIE
Arkitekt: Link arkitekter, Bølgeblikk
Leverandører: Northern Lighting, 
Glamox, SML Lighting, Fagerhult, Frizen 
Belysning, Luminator, Led linear fra AKB 
Lighting og Louis Poulsen
Installatør: Bravida

Helsfyr stasjon
Eier: Sporveien
Bruker/leietaker: Offentlig bygg 
Lysdesign: ECT/MDH arkitekter
Rådgivende ingeniør elektro: ECT
Arkitekt: Grindaker
Leverandører: NORKA v/Frizen 
Belysning AS
Installatør: Askim Entreprenør AS og 
Leithe og Christiansen AS

Diplom utendørsprosjekt

Lillestrøm skatepark
Eier: Skedsmo Kommune
Bruker: Alle besøkende på 1, 2, 4 eller 8 
hjul 
Lysdesign: ÅF Lighting
Rådgivende ingeniør elektro: ÅF 
Lighting
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur
Leverandører: Stolper, iGuzzini og 
Betongpark AS
Installatør: SMART elektro AS

Ålgård torg
Eier: Gjesdal kommune
Bruker/leietaker: Offentlig byrom
Lysdesign: Zenisk AS

Rådgivende ingeniør elektro: Lyse Elnet
Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap 
Leverandører: ERCO, Luce & Light fra 
SML Lighting og Stolper-Tahomet
Installatør: Lyse Elnet
 
Diplom produkt

OE Quasi
Produsent: Louis Poulsen
Produktdesign: Olafur Eliasson

Krystallkule
Produktdesign og produsent: Hadeland 
Glassverk

Diplom spesialdesignet produkt til 
prosjekt

H&M lysekrone - Gravity
Eier: AVA Eiendom
Bruker/leietaker: H&M
Lysdesign: Zenisk AS
Rådgivende ingeniør elektro: N/A
Arkitekt: NSW
Produsent: Hadeland Glassverk og 
Megaman
Installatør: EDA

Flyvende rammer på galleri Oslo
Eier: Sameiet Galleriet, drift v./ Newsec 
Basale
Bruker/leietaker: Offentlig gate, 
myldreareal for leietakere i kontorer 
(Gjensidige, AFK m.fl.), passasje for 
reisende som skal til Oslo Bussterminal. 
Lysdesign: ÅF Lighting
Rådgivende ingeniør elektro: ÅF 
Engineering
Arkitekt: tegn_3
Leverandører: PREG Skilt og design AS
Installatør: Guldbransen & Olimb
 

Diplom tekniske løsning

Sola Airport Arena
Eier: Atea
Bruker/leietaker: Atea
Lysdesign: Simon Sæther
Rådgivende ingeniør elektro: Sweco
Arkitekt: G Arkitekter
Leverandører: Signify Norway AS
Installatør: Stavanger Installasjon

Diplom Åpen klasse

Lys som materiale
Utstillingsprosjekt av Viel Bjerkeset 
Andersen
Leverandører: Thinlight Norge AS, IKEA 
og Bauhaus
Installatør: Viel Bjerkeset Andersen
 
Ormen Vaage
Eier: Re Kommune
Bruker/leietaker: Revetal Kommune
Lysdesign: Stig Skjelvik
Landskapsarkitekt: Charlotte Hyldahl 
(KB Arkitekter)
Leverandør: Christopher Svendsen 
(Digital Light animation) og Husanotra 
(produsent av sponene)
Installatør: Stig Skjelvik

Diplom Norsk Lyspris UNG

Antelope
Eiere av prosjektet/produktet:
Regina von Koch

USN kull 16 - bachelorprosjekt
Eiere av prosjektet/produktet:
Ozan Uysal, Miriam Moucharef og 
Daniel Winnan Kolbjørnsen

1716
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Det er viktig for Lyskultur å informere 
om hva organisasjonen til enhver tid 
jobber med og for. 

Lyskulturs kommunikasjonsarbeid 
skal formidle kunnskap og inspirere 
sluttbrukere og beslutningstakere til 
å satse på god og riktig belysning. 
Dette ivaretas på flere måter, blant 
annet gjennom formidling av fagar-
tikler, kurs og arrangementer, som 
Lysets dag og Norsk Lyspris, i tillegg 
til presse- og mediehenvendelser. 
Våre viktigste kommunikasjonska-
naler er nettsidene Lyskultur.no, 
regelmessig utsending av nyhetsbrev 
og medlemsinformasjon, i tillegg til 
Magasinet Lyskultur og en aktiv tilste-
deværelse i sosiale medier (primært 
Facebook, LinkedIn og Instagram).

Lyskultur jobber også med å fremme 
fagpolitiske interesser for å bedre 
rammevilkårene for alle som jobber 
med lys. 

Magasinet Lyskultur
Lyskulturs magasin er Norges eneste 
spesialmagasin innen belysning 
og har et bredt nedslagsfelt innen 
lysbransjen og nærliggende bransjer 
som arkitektur, design, elektrofag, 
helse og byggindustri.

Magasinet Lyskultur distribueres til 
medlemmer, abonnenter, ledende 
arkitektfirmaer, presse og media. 
Magasinet er også tilgjengelig i 
digitalt format for Lyskulturs medlem-
mer og markedsføres på lyskultur.no, 
via Lysveilederen og andre digitale 
medier.

Arbeid med budskap
Lyskultur ønsker å være tydelig i 
fortellingen om hva vi jobber med 
og hvorfor vi gjør det, og vi ønsker å 
presentere relevante budskap til mål-
gruppen vår. Som et strategisk grep 
for å lykkes enda bedre med dette, 
har vi i år jobbet frem budskapsplatt-
former knyttet til våre to mest synlige 
aktiviteter gjennom året: Lysets dag 
og Norsk Lyspris. Dette for å bygge 
en tydelig og sterk merkevare, og 
befeste den unike og ledende posisjo-

nen arrangementet og kåringen har 
i Norge. Gjennom satsningen har vi 
denne høsten ryddet opp i begreper, 
forenklet budskap, samlet oss om 
omtale, og med det vært tydeligere 
enn noen gang i vår kommunikasjon 
og markedsføring av Lysets dag og 
Norsk Lyspris i og utenfor organisa-
sjonen.

Digitale plattformer

lyskultur.no
Lyskulturs nettsider skal synliggjøre 
medlemmenes kompetanse og for-
midle nyttig og inspirerende infor-
masjon, og er i tillegg vår salgskanal 
for kurs og publikasjoner. Lyskulturs 
medlemmer har en egen lukket platt-
form på nettsiden; et intranett hvor 
medlemmer kan holde seg oppdatert 
på bransjenyheter, dele egne nyhe-
ter, stillingsannonser og ha tilgang til 
sakspapirer og viktige verktøy. 

I 2019 har vi gjennomført en betydelig 
oppdatering og endring av plattform 
på Lyskultur.no. Vi har flyttet hele 
plattformen vår til publiseringsløs-
ningen Wordpress, som er kjent for 
sine mange effektive muligheter for 
redigering, utvidelser, integrasjoner 
og responsivitet. Omleggingen gjør 
det enklere å legge inn flere steder 
i landet man har fysiske kontor, og 
du kan bruke samme innlogging på 
medlemssidene og abonnement på 
lysveileder.no. Dette sammen med 
nytt CRM gjør det nå lettere å få full 
oversikt over alle aktivitetene din 
medlemsbedrift har i Lyskultur. Noen 
enkle, nye designmessige grep er 
også gjennomført for at forsiden på 
lyskultur.no skal være både enklere å 
navigere i og ha et tidsriktig design.

Sosiale medier
Lyskultur deler aktivt saker via sosiale 
medier, og har i 2019 fokusert på å 
profesjonalisere vår bruk og tilste-
deværelse, og legger bak oss et nytt 
rekordår.

Lyskultur bruker sosiale medier til 
å skape entusiasme, engasjement, 
synlighet og ikke minst resultater. I år 
har vi fokusert på å øke antall følgere 
gjennom sterkere tilstedeværelse, 
samt økt produksjon av variert og 
relevant innhold. Gjennom en klar 
kanalstrategi og tydelig definerte 
målgrupper, med prioritert fokus på 
Facebook og nyhetsbrev på epost, 
har vi vært synligere enn noen gang 
denne høsten.

Facebook
På Facebook har Lyskultur kjørt live 
video-overføringer, blant annet fra 
Faglig påfyll og Lysets Dag. Vi har 
opplevd en betydelig økning i en-

gasjement rundt vår Facebook-side 
i 2019. Vi har nå 2062 følgere på 
Facebook, som er en økning på 17,5 
% sammenlignet med fjoråret. Våre 
visninger på artikler og videoer økte 
med 24 %, til hele 128198 artikkel- og 
videovisninger i 2019.

Gjennom målrettet annonsering 
mot vår uttalte målgruppe knyttet 
til Lysets dag og Norsk Lyspris, fra 
september til november, har vi møtt 
2 294 unike mennesker i målgruppen 
med en høy tilstedeværelse på tre 
visninger per unike menneske i uken, 
som gir 64 997 eksponeringer. 

LinkedIn
På LinkedIn har Lyskulturs følgermas-
se økt med 25%, til 551 følgere, med 
fortsatt god respons på delte artikler. 
Top fem bransjekategorier av følgere 
er “Elektrisk og elektronisk produk-
sjon”, “Entreprenør”, “Design”, “Bygg 
og anlegg”, “Arkitektur og byplanleg-
ging”.

Nyhetsbrev og medlemsinfo
I løpet av 2019 sendte Lyskultur ut 
107 mailutsendinger (primært med-
lemsinfo og nyhetsbrev). Nyhetsbrev 
til medlemmer har i 2019 hatt veldig 
gode åpningsrater og klikkrater. Gjen-
nomsnittlig åpningsprosent på Lyskul-
turs utsendelser til våre medlemmer 
er 23.4 %, som er over gjennomsnitt-
lig statistikk i Norge for vår bransje.

MyNewsDesk
MyNewsDesk er en branding- og 
PR-plattform for distribusjon av 
nyheter, pressemeldinger og annet 
innhold. Lyskultur tok tjenesten i bruk 
høsten 2018. I 2019 har vi publisert 11 
pressemeldinger.

Lyskultur i media 
Lyskultur gjør målrettede initiativ mot 
medier over hele Norge, for å øke 
sannsynligheten for omtale av med-
lemmenes kompetanse, lysbransjen, 
samt tematikker innen lys og bely-
sing. Dette gir synlige resultater og 
gode relasjoner til relevante journalis-
ter og medier. I anledning Lysets dag 
og Norsk Lyspris ble det til eksempel 
sendt ut over 40 skreddersydde pres-
sesaker til medier over hele Norge om 
nominerte og vinnende prosjekter, 
med svært god uttelling på omtale. 
Samtidig prioriterer vi å bruke tid på 
henvendelser fra medier for å syn-
liggjøre medlemmenes kompetanse 
og sette medier i kontakt med våre 
medlemmer.
 

“Vi har opplevd en 
betydelig økning 
i antall visninger 
det siste året. Våre 
artikler og videoer på 
Facebook har i 2019 
blitt sett over 128 000 
ganger”

Økning antall følgere 17,5%
Økning antall visninger 24%
Visninger 128198

Økning antall følgere 25%
Visninger 16843

“Nettsidene skal 
bidra til å synliggjøre 
kompetanse-
nettverket, være 
salgskanal og 
landingsside for 
Lyskulturs digitale 
kommunikasjon og 
aktiviteter i sosiale 
medier.”

Formidling og kommunikasjon  
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I perioden 1. januar 2019 til 31. de-
sember 2019 har termene Lyskultur, 
Norsk Lyspris og Lysets Dag blitt 
omtalt i norsk rikspresse i nesten 
100 ulike reportasjer. Her er et 
utdrag:

Offentlige byggherrer stiller høye 
krav til lysinstallasjoner og spesial-
løsninger, ITBAktuelt 15.02.2019
Giganthall fikk pris for lysbruk, Frem-
tidens Byggenæring 20.02.2019
Første norske representant innvalgt 
i LightingEuropes styre, ITBAktuelt 
26.03.2019
Har LED-lyssatt Norges tøffes-
te rådhus på Tynset, ITBAktuelt 
05.03.2019
Hvordan kan lysbransjen engasjere 
seg i miljø og bærekraft?, ITBAktuelt 
09.04.2019
Dette kan være galt når lyspærene 
går, Klikk.no 04.02.2019
Lyskultur med nytt kurs: Lysstyring, 
ITBAktuelt 23.05.2019
Store strømbesparelser med LED på 
Nord Universitet i Levanger, ITBAk-
tuelt 22.05.2019
International Day of Light - Hvorfor 
er lys viktig?, ITBAktuelt 16.05.2019
Er du opplyst? Slik bruker du lamper 
på beste måte hjemme, Plusstid.no 
15.05.2019
Lysets betydning for våre omgivelser 
på kvelds- og nattetid, ITBAktuelt 
26.06.2019
Bygg- og eiendomsbransjen viser seg 

frem til både vanns og lands, ITBAk-
tuelt 09.08.2019
Grunnleggende forståelse for lys-
styring og reelle problemstillinger, 
ITBAktuelt 23.08.2019
Nå er de nominerte prosjektene som 
kan vinne Norsk Lyspris 2019 endelig 
klare, ITBAktuelt 14.10.19
Undervannsrestauranten «Under» i 
Lindesnes nominert til gjev pris, NRK 
Sørlandet 12.10.2019
Kaizersplassen er nominert til å vinne 
lyspris, Jærbladet 14.10.2019
Ålgård sentrum nominert til nok en 
pris, Gjesdalbuen 14.10.2019
Tre prosjekter fra Rogaland er no-
minert til Norsk Lyspris, Stavanger 
Aftenblad 14.10.2019
Lyskunst på Revetal er nominert til 
Norsk lyspris, ReAvisa 14.10.2019
Under nominert til nok en pris, Lyng-
dals Avis 11.10.19
Ulstein Arena kan vinne Norsk Lys-
pris, Vikebladet Vestposten, 15.10.19
Sola-bygg kan vinne lyspris, Solabla-
det 17.10.19
Kaizersplassen nominert til å vinne 
lyspris, Sandnesposten 15.10.2019
Skateparken kan vinne prestisjetung 
pris, Romerikes Blad 13.10.19
Vant prestisjepris for beste lysdesign, 
Fremtidens Byggenæring 25.11.19
«Under» vant Norsk Lyspris, NRK 
Sørlandet 21.11.2019
Under vant lyspris, NRK Sørlandet 
21.11.2019
Kaizersplassen slo Ålgård torg og 

ble årets beste utendørsprosjekt, 
Jærbladet 22.11.2019
Ålgård torg fikk diplom for belysnin-
gen, Gjesdalbuen 28.11.2019
Kaizersplassen på Bryne vant lyspris, 
Stavanger Aftenblad 20.11.2019
Norsk Lyspris til Ulsteinbadet på 
Ulstein Arena, Ulstein Kommune 
21.11.2019
Ny pris til Under, Lyngdal Avis 
20.11.2019
Vann pris for lysdesign, Vikebladet 
Vestposten, 21.11.19
Stig Skjelvik fikk nasjonal heder 
for vakkert lysdesign, Glåmdalen 
29.11.2019
Lyser opp rom med lampe formet 
som Kalvøya, Budstikka 29.11.2019
Lyspris til Kaizersplassen, Time kom-
mune 21.11.2019
Ulstein Arena vant pris, NRK Møre 
og Romsdal 20.11.2019
Lyspris til Ulsteinbadet, Vikebladet 
Vestposten, 22.11.19
Under fikk nye priser, Lister 
23.11.2019
Ny pris til Under, Lindesnes 
23.11.2019
Ormen Våge får hederlig omtale, 
ReAvisa 03.12.2019

Vi har hatt utbredt samarbeid med 
ulike organisasjoner i løpet av året 
for å fremme Lyskulturs nettverk, øke 
rammevilkårene for bransjen, heve 
kvaliteten på belysningsleveransen og 
dele kunnskap om hva god belysning 
gir av merverdi.

Her er en kort beskrivelse av noen av 
våre viktigste samarbeidspartnere (i 
alfabetisk rekkefølge):

Arendalsuka
Arendalsuka skal være en årlig 
nasjonal arena hvor aktører innenfor 
politikk, samfunns- og næringsliv 
møter hverandre og folk, for debatt 
og utforming av politikk for nåtid og 
framtid. Arendalsuka er partipolitisk 
uavhengig. Lyskultur i samarbeid 
med EFO inviterte til en uformell prat 
om viktigheten av lys, belysning og 
CO2-utslipp i byene.

CEN
Comité Européen de Normalisation 
(CEN) er den regionale standardise-
ringsorganisasjonen for Europa med 
medlemmer fra EU- og EFTA-landene. 
Standard Norge er norsk medlem. 
Gjennom EØS-avtalen plikter Norge 
å gjøre EN-standarder gjeldende som 
norske standarder, NS-EN, innen seks 
måneder etter offentliggjøring i EU. 
Lyskultur bidrar med kompetanse 
gjennom medlemmers deltakelse i 
standardiseringsarbeid.

CIE
Commission Internationale de l’Eclai-
rage (CIE) er en teknisk, vitenskapelig 
og kulturell non-profit organisasjon. 
CIE er internasjonalt forum for disku-
sjon og utveksling av informasjon om 
lys, utvikle grunnleggende målestan-
darder og metodikk, medvirke til ut-

vikling av internasjonale og nasjonale 
normer, og bearbeide og utgi stan-
darder, publikasjoner og rapporter i 
samarbeide med andre standardise-
ringsorganisasjoner som ISO og CEN. 
Lyskultur er medlem i CIE og Norsk 
representant gjennom Norsk lystek-
nisk komite.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
DiBK skal bidra til gode bygg for et 
godt samfunn. DiBK er et nasjonalt 
kompetansesenter på bygningsom-
rådet og sentral myndighet på flere 
områder innenfor bygningsdelen av 
plan- og bygningsloven. Lyskultur 
bidrar med innspill og kompetanse til 
byggteknisk forskrift.

DOGA
DOGA er en pådriver for bærekraftig 
verdiskaping gjennom design og ar-
kitektur. DOGA fasiliterer samarbeid 
mellom utøvere og virksomheter, og 
arbeider for å styrke design og arki-
tekturs rolle i utformingen av morgen-
dagens Norge. Lyskultur og DOGA 
samarbeider om Lysets dag, og det er 
DOGA som huser arrangementet.

Elektroforeningen (EFO)
EFO er en medlemsdrevet stiftelse 
der medlemmene sitter med og dis-
tribuerer løsningene og produktene 
som skal til for å elektrifisere Norge. 
EFO skal synliggjøre den elektrotek-
niske bransjens rolle, samt bidra til at 
det etableres rammevilkår som gjør at 
potensialet innen elektrifisering blir 
tatt ut. Lyskultur har et tett samarbeid 
og kompetansedeling med EFO og 
gjennomførte et arrangement i felles-
kap i 2019 på Arendalsuka.

Grønn Byggallianse
Grønn Byggallianse (GB) er en 

non-profit medlemsforening der 
virksomheter fra hele bygge- og 
eiendomsektoren kan være medlem. 
GB har som formål er å være den 
viktigste norske katalysatoren for en 
bærekraftig bygg- og eiendomssek-
tor – for og med næringen. Deres 
visjon er å utvikle norsk bygg- og 
eiendomssektor slik at hensyn til miljø 
og bærekraft skal bli det selvfølgelige 
valget. Lyskultur og GB samarbeider 
om kurs og kompetanseheving innen 
lys, belysning og BREEAM. I 2019 har 
Lyskultur bidratt både med kvalitets-
sikring og utarbeidelse av et webkurs 
og et klasseromskurs for driftstekni-
kere som GB gjennomfører.

ISO
International Organization for Stan-
dardization (ISO) utvikler og publise-
rer internasjonale standarder. Organi-
sasjonen består av representanter fra 
ulike nasjonale standardiseringsorga-
ner. Lyskultur deltar i SN/K 249 i stan-
dardiseringsarbeid. Dette er Standard 
Norges speilkomité for arbeidet i 
CEN/TC 169 Light and lighting og 
ISO/TC 274 Light and lighting.

Fakultet for kunst, musikk og design 
ved Universitetet i Bergen (KMD)
KMD tilbyr utdanning innen kunstne-
risk forskning og erfaringskunnskap. 
Høgskolens avdeling for design har 
hatt stort fokus på form- og materi-
alkvaliteter, og design i et samfunn-
sperspektiv. Professor Petter Berge-
rud var jurymedlem for Norsk Lyspris 
i 2019.

LightingEurope
Lyskultur ble i 2018 medlem av 
LightingEurope (LE), lysbransjens 
talerør i EU. EU har stor innflytelse 
på lovverket i de ulike landene. 80 % 

Nettverk, samarbeid og  
myndighetskontakt 
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kompetansen innenfor design og ar-
kitektur i nord: både hos offentlige og 
private beslutningstaker, blant barn 
og unge og hos den enkelte borger, 
slik at design og arkitektur blir naturli-
ge virkemidler i en samfunnsutvikling 
for fremtiden. Lyskultur samarbeider 
om kompetanseheving innen lys og 
belysning.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
NSR er en medlemsorganisasjon som 
har som formål å forebygge krimi-
nalitet mot næringslivet. Arbeidet 
gjøres gjennom formaliserte og aktive 
nettverk bestående av offentlige 
sikkerhetsmyndigheter og medlem-
mer fra næringslivet, samt rådgivning, 
kurs og seminarer. Lyskultur samar-
beider innen området sikkerhet og 
belysning.

OsloMet - storbyuniversitetet
OsloMet skal være et urbant og 
mangfoldig universitet med tydelig 
internasjonalt preg, samtidig som 
de er tett på samfunns- og arbeids-
livets behov. Arbeidet skal gjøres i 
en profesjonell organisasjon som er 
ledende i å ta i bruk ny teknologi og 
nye løsninger. Lyskultur har samar-
beidet med universitetets studielinje 
i produktdesign i tillegg til samarbeid 
om prisen Norsk Lyspris-Ung innen 
produktdesign.

PLDC
Professional Lighting Design Con-
vention (PLDC) er en global fagkon-
feranse innen lysdesign som avhol-
des hvert andre år. Lysdesignere, 
arkitekter, forskere, universiteter og 
industri bruker PLDCs plattform til å 
få med seg de siste utviklingene innen 
lysdesign og diskutere fremtidsmulig-
heter. Lyskultur er samarbeidspartner 

for konferansen annen hvert år og i 
2019 ble fagkonferansen gjennomført 
i Rotterdam.

Rådgivende ingeniørers forening 
(RIF)
RIF er en frittstående bransjeforening 
for kunnskapsbedrifter med virksom-
het innen rådgivning, planlegging 
og prosjektledelse i bygg- og an-
leggsnæringen. Medlemsbedriftene 
har sin kjernekompetanse innen in-
geniørteknologi, arkitektur, prosjekt- 
og bedriftsledelse og IKT. Lyskultur 
samarbeider med Lysgruppen i RIF.

Standard Norge + Standard Online
Standard Norge er en privat og 
uavhengig medlemsorganisasjon som 
utgir Norsk Standard, et varemerke-
beskyttet ordmerke. Standard Norge 
skal utvikle og fastsette standarder 
og standardprodukter til nytte for 
samfunnet. Lyskultur deltar i SN/K 
249 i standardiseringsarbeid. Dette 
er Standard Norges speilkomité for 
arbeidet i CEN/TC 169 Light and ligh-
ting og ISO/TC 274 Light and lighting. 
Standard online selger Lyskulturs 
publikasjoner.

Statsbygg
Statsbygg er en statlig forvaltnings-
bedrift under Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet. Statsbygg skal 
iverksette og gjennomføre Stortingets 
vedtatte politikk innen statlig bygge- 
og eiendomssektor, med en hoved-
oppgave om å tilby kostnadseffektive 
og funksjonelle lokaler til statlige virk-
somheter. Statsbygg støtter opp vårt 
arbeid innen publikasjonsutvikling og 
er en viktig samarbeidspartner.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
USN er det fjerde største av Norges ti 

universiteter med over 18.000 studen-
ter og rundt 1.600 tilsatte. USN tilbyr 
bachelorgrad i Lysdesign. Fagmiljøet 
samarbeider tett med Lyskultur, som 
jobber for å stimulere til økt kom-
petanse innenfor lys og belysning i 
Norge. Lyskultur og bransjen jobber 
videre med å etablere en «industri-
master» i Lysdesign i samarbeid med 
USN. Lyskultur har i 2019 aktivt mar-
kedsført studiet “Bachelor i arkitekto-
nisk lysdesign”.

Dagslysforum
Lyskultur har et samarbeide med 
blant andre AHO, NAL, NTNU, 
NMBU, USN og Velux, som skal bidra 
til økt kompetansespredning av 
viktigheten med dagslys og belys-
ning overfor beslutningstakere som 
myndigheter, byggherrer, arkitekter 
og prosjekterende innen belysning.

av nasjonale lover i medlemslandene 
er basert på EU lover, noe som også 
i vesentlig grad påvirker belysning. 
LightingEurope driver aktiv lobbyvirk-
somhet og er belysningsbransjens de-
dikerte stemme i Brüssel. Det er totalt 
35 000 lobbyister som jobber inn mot 
EU innen ulike bransjer og interesse-
områder. Lyskulturs daglig leder Katia 
Valerie Banoun ble valgt inn i Ligh-
tingEuropes Executive Board i 2019. 
To av Lyskulturs medlemmer; Anders 
Bru fra Glamox AS og Sven Erik Brath 
fra Schneider Electric, sitter i to av 
LightingEuropes arbeidsgrupper.

NELFO
NELFO er en landsforening i NHO, og 
er en tydelig offensiv arbeidsgiver- og 
næringspolitisk organisasjon. Orga-
nisasjonens fremste målsetting er å 
skape best mulig rammebetingelser 
for medlemsbedriftene. Lyskultur har 
i samarbeid med NELFO arrangert 
kurs for deres medlemmer. NELFO 
har et utvalg av Lyskulturs publikasjo-
ner som kan kjøpes i Nelfobutikken. I 
2019 har Lyskultur utviklet et e-læ-
ringskurs for elektro-lærlinger innen 
belysning og universell utforming som 
går inn i Nelfos læreplaner for 2020.

Noralarm
Noralarm ble etablert i 1970. Forenin-
gen består av medlemsbedrifter 
som alle jobber for å høyne nivået 
på så vel bransjen som produkter 
og løsninger innenfor deres fagfelt. 
Noralarm jobber for at kunden skal få 
den optimale løsning ut i fra gjelden-
de prinsipper, rask detektering og 
riktige tiltak. Målet er økt trygghet 
og sikkerhet for redusert skadeom-
fang. Lyskultur samarbeider om faget 
nødlys.

Nordlys
Nordlys er en sammenslutning av de 
nordiske belysningsorganisasjonene: 
Dansk Center for Lys (Danmark), Sou-
men Valoteknillinen Seura (Finland), 
Ljostæknifelag Islands (Island), Ljus-
kultur/Belysningsbranschen (Sverige) 
og Lyskultur (Norge).

Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU)
NMBU har studier og forskning som 
møter de store globale spørsmål om 
miljø, bærekraftig utvikling, bedre fol-
ke- og dyrehelse, klimautfordringer, 
fornybare energikilder, matproduk-
sjon og areal- og ressursforvaltning. 
Lyskultur bidrar med kompetanse 
innen dagslys og utendørsbelysning.

Norges vassdrags- og energidirekto-
rat (NVE)
NVE har ansvaret for å forvalte lan-
dets vann- og energiressurser, og skal 
sørge for sikker strømforsyning og 
bedre samfunnets evner til å håndtere 
flom- og skredfare. NVE er en nasjo-
nal faginstitusjon for hydrologi, og er 
underlagt Olje- og energidirektoratet. 
Lyskultur bidrar med kompetanse i 
belysningsfaglige spørsmål, og holder 
jevnlig kontakt med NVE i forbindelse 
med dette.

Norske arkitekters landsforbund 
(NAL)
NAL er en fagideell medlemsorga-
nisasjon for arkitekter i Norge, som 
jobber med å fremme god arkitektur 
og arkitekters felles interesser. NAL 
samarbeider med en rekke offentlige 
og private institusjoner for å bedre 
rammebetingelsene for arkitektur. 
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)
NEK har siden etableringen i 1912 
forsynt det norske markedet med 

nasjonale, europeiske og internasjo-
nale elektrotekniske standarder i tråd 
med teknologisk og markedsmessig 
utvikling. NEK er en selvstendig og 
nøytral organisasjon og er det norske 
medlemmet i den europeiske standar-
diseringsorganisasjonen CENELEC og 
den tilsvarende globale organisasjo-
nen IEC. Lyskultur har flere medlem-
mer som sitter i normkomiteen NK34.

Norske Lysdesignere
Norske Lysdesignere er en pro-
fesjonsforening for lysdesignere. 
Foreningens formål er å samle norske 
lysdesignere for å ivareta felles fagli-
ge interesser, synliggjøre faget utad, 
fremme de sosiale, kulturelle og miljø-
messige standardene i samfunnet og 
bidra til et høyt kvalitetsnivå innen 
norsk lysdesign. Lyskultur samar-
beider og koordinerer aktiviteter og 
arrangement.

Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU)
NTNU har hovedansvaret for den 
høyere teknologiutdanningen i Norge, 
og er landets fremste institusjon for 
utdanning av ingeniører. Institutt 
for arkitektur og teknologi har en 
målsetting om å utvikle helhetlig og 
bærekraftig arkitektur av høy kvalitet 
gjennom utdanning, design-praksis 
og forskning. Lyskultur samarbeider 
tett med institutt for arkitektur, innen 
dagslys og har i 2019 samarbeidet 
om revideringen av publikasjon nr. 
21, Dagslys i bygninger. NTNU bidrar 
jevnlig med fagartikler til magasinet 
Lyskultur.

Nordnorsk Design- og Arkitektursen-
ter (NODA)
NODA er en medlemsorganisasjon 
med formål om å bygge og utvikle 
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Digitalisering av publikasjonene - 
Lysveilederen.no
I 2018 lanserte Lyskultur abonne-
mentsløsningen Lysveileder.no, et 
digitalt oppslagsverk med digitalisert 
versjon av alle publikasjoner som 
er i salg fra Lyskultur. I tillegg er 9 
faktaark digitalisert i lysveilederen. 
Fremtidige publikasjoner, oppdate-
ringer og faktaark vil bli publisert her. 
Dette arbeidet er et viktig grep for å 
bidra til en bedre og mer effektiv pro-
sjektering av belysning for alle som 
arbeider med lys og belysning. 

Lysveilederen har etablert seg som 
et dynamisk verktøy som gjør det 
enklere og raskere for medlemmer og 
andre å finne de siste oppdateringene 
og korrekte anbefalinger, krav og råd. 
Fra 2018 til 2019 økte antallet abon-
nenter med 77% og etterhvert som 
nye publikasjoner og oppdateringer 
tilkommer forventes antallet abon-
nenter å øke betraktelig. 

Dokumentert kompetanse
NLK og IKU har jobbet videre med 

kursmoduler som skal resultere i 
dokumentert opplæring i prosjek-
tering av innendørs og utendørs 
belysningsanlegg. Dette for å ivareta 
etterutdanning innenfor de i bransjen 
som ikke har en akademisk/formell 
utdannelse innen belysning. Det er 
nå utarbeidet digitale tester til alle 
Lyskulturs klasseromskurs som vil bli 
implementert i 2020. En overordnet 
kunnskapstest for prosjektering av 
belysningsanlegg vil kunne tilbys til 
både de som har deltatt på våre kurs 
eller de som ønsker en dokumente-
ring på at de behersker prosjektering 
av belysningsanlegg. Vi håper at 
dette vil ivareta sluttbrukers krav til 
dokumentert kompetanse, samt iva-
reta kvalitative gode lysløsninger. Det 
vil bli laget en nettbasert eksamen for 
å dokumentere kompetansen. Innhol-
det i kunnskapstesten vil bli kvalitets-
sikret av NLK. 

Master på USN
Universitet i Sørøst-Norge (USN), i 
samarbeid med Lyskultur og bran-
sjen, jobber videre med å etablere 

en «industrimaster» i Lysdesign. 
Masterstudiet er beregnet for stu-
denter som nettopp er ferdig med 
bachelorstudiet samt andre med 
nødvendig dokumentert kompetanse. 
I forslaget ønskes det at man tilbyr 
studentene deltidsstilling i en bedrift 
mens masterstudiet pågår. Dermed 
får studenten uvurderlig erfaring, 
økonomisk inntekt og et nettverk som 
vil være der når studenten er ferdig 
med studiet.

Publikasjonsvirksomhet 
Ett av hovedområdene for Lyskultur 
er utarbeidelse og oppdateringer av 
Lyskulturs publikasjoner. NLK har det 
faglige ansvaret for at de nye og/eller 
reviderte publikasjoner er koordinert 
mot de til enhver tid utgitte forslag til 
europastandard, prEN, eller vedtatte 
NS og EN-standarder. Lyskultur har 
hittil utgitt et tyvetalls publikasjoner 
og nå er 14 aktuelle publikasjoner di-
gitalisert og tilgjengelige i lysveileder.
no. Gjennom EØS-avtalen plikter Nor-
ge å gjøre EN-standarder gjeldende 
som norske standarder, NS-EN, innen 
6 måneder etter offentliggjøring i EU.

Det har i 2019 vært arbeidet med 
følgende publikasjoner:

Publikasjon nr. 17,  
Belysning i museer og samlinger
Det har vært arbeidet med en revide-
ring av publikasjon nr. 17, Belysning 
i museer og samlinger fra 1988. Det 
skal foretas en fullstendig revide-
ring av publikasjonen og skal etter 
revideringen få tittelen «Belysning 
i museer, gallerier og utstillinger». 
Publikasjonen skal ha en form som 
veileder og bidrar til felles forståel-
sesramme for byggherrer, arkitekter, 
utstillere, utstillingsdesignere og 

fagpersonell innenfor belysning med 
hensyn til hvordan belysning knyttet 
til ulike utstillinger skal ivaretas. Det 
skal legges vekt på både formidling 
og konservering. Publikasjonen skal 
presentere oppdatert kunnskap om 
belysning innenfor bruksområdet, 
både innendørs og utendørs. Den skal 
gjennomgå og presentere prinsip-
per for og eksempler på løsninger i 
henhold til dette. Prosjektgruppen 
blir ledet av Lyskulturs fagansvarlig 
Tomas Sjögren og de fagpersoner 
som inngår i skrivearbeidet er senior 
lysdesigner Kathrine Hjelmeset fra 
Rambøll, seniorarkitekt Anne Cecilie 
Hopstock fra Statsbygg, teknisk sjef 
Stian Lindquist fra Zenisk og lysdesig-
ner og utstillingstekniker Magnus Mi-
kaelsen fra Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design. Publikasjonen 
forventes å bli ferdigstilt i 2020.

Publikasjon nr. 21,  
Dagslys i bygninger
Det har vært arbeidet med en revi-
dering av publikasjon nr. 21: Dagslys 
i bygninger fra 1998. Verdens helse-
organisasjon har stadfestet krav til 
lys, utsyn og dagslys som ett av seks 
grunnleggende forhold for oppnåelse 
av helse, miljø og trivsel i arbeidssam-
menheng. I vårt nordiske klima med 
lange perioder av året med liten dags-
lystilgang blir utnytting av dagslyset 
særlig viktig. Rett bruk av dagslyset 
kan dessuten gi betydelige energibe-
sparelser i bygninger. Denne veile-
deren er et verktøy i arbeidet med 
prosjektering av innendørs dagslys-
belysning. Publikasjonen ble grundig 
revidert i 2019 av professor Barbara 
Szybinska Matusiak, Institutt for 
arkitektur og teknologi, NTNU, med 
hjelp av post.doc. Claudia Moscoso 
og PhD-kand. Lillian Sve Rokseth. 

Publikasjonen vil være tilgjengelig på 
Lysveilederen i begynnelsen av 2020.

Publikasjon nr. 24, Lysstyring
Den reviderte publikasjonen vil i all 
hovedsak basere seg på tidligere 
utgave av publikasjon 24, men opp-
dateres på teknologi og standarder. 
På grunn av LED-lyskildens inntog vil 
publikasjonen også omhandle styring 
av ute/veibelysning. Revisjonen vil 
inkludere et nytt kapittel med en 
bredere omtale av “Lysstyring og 
miljø”, med henvisninger til Lyskulturs 
publikasjon 19 - Lys og energibruk og 
europastandarden EN 15193. Skrive-
gruppen ble ledet av Gjermund Sjøså-
sen fra Luminator der også Lars-Fred-
rik Forberg fra Glamox AS, Jo Jessen 
fra Instell AS, Anders R. Wålberg fra 
Vanpee AS, Erik Kristoffersen fra Gla-
mox AS, Tor Mjøs fra Norconsult AS, 
Rune Vidar Nordum fra Nortronic AS 
og Benjamin Reinhoff fra Light Bureau 
inngikk. Publikasjonen ble ferdigstilt 
og lagt ut på lysveileder.no i august 
2019.
 
Publikasjon nr. 25,  
Belysning av veier, gater og byrom
Det har i 2019 vært arbeidet med en 
revidering av publikasjonen Belysning 
av veier, gater og byrom fra 2014. 
Publikasjonen gir god veiledning i de 
ulike faser ved planlegging, installa-
sjon og drift av belysningsanlegg for 
vei, gate og byrom. Denne publi-
kasjonen er primært tenkt som en 
«kokebok» for kommuner og andre 
som trenger veiledning i å sette større 
og mindre belysningsplaner ut i livet. 
Publikasjonen gir god veiledning i de 
ulike faser ved planlegging, installa-
sjon og drift av belysningsanlegg for 
vei, gate og byrom. Publikasjonen fyl-
ler på mange måter rommet mellom 
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planlegging av veg- og gatebelysning, 
og den statlige veilederen Lys på 
stedet som Lyskultur førte i pennen 
for blant andre Miljøverndeparte-
mentet. Publikasjon 25 Belysning av 
veier, gater og byrom tar således for 
seg “konfliktområdene” hvor myke og 
harde trafikanter møtes og vurderer 
forholdene ut fra et teknisk, este-
tisk og gjennomførbart perspektiv. 
Revideringen ledes av og utføres av 
salgsdirektør Hans Øien i Zumtobel 
Group.

Prosessveileder for å ivareta belys-
ning fra A til Å i prosjekter
Lyskulturs øverste faglige organ NLK 
har satt ned en gruppe som skal 
utarbeide en veileder som skal bidra 
til at belysning skal bli bedre ivaretatt 
fra planlegging til ferdigstillelse av 
et prosjekt. Arbeidet skal resultere 
i en prosessbeskrivelse om hvordan 
belysning skal bli en naturlig del av 
tidligfase og gjennom et helt prosjekt. 
Gruppen som har jobbet med dette 
fra NLK er Thor Husby i Luminator, 
Mari Høvik Gaasemyr fra ECT, Mor-
ten Jensen fra Light Bureau, Sven Erik 
Brath fra Schneider Electric og Tomas 
Sjögren fra administrasjonen.

Det har i 2019 vært arbeidet med 
følgende faktaark:
Det har i 2019 vært arbeidet med et 
faktaark om BREEAM-krav for lys og 
belysning. BREEAM er en interna-
sjonal anerkjent metode for å måle 
et byggs bærekraftige egenskaper. I 
Norge er det Grønn Byggallianse som 
er nasjonal operatør av BREEAM–
NOR. Faktaarket vil være tilgjengelig 
på lysveileder.no i begynnelsen av 
2020.
 

Publikasjoner og faglig virksomhet
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Nytt CRM og nye hjemmesider 
I løpet av 2019 har Lyskultur opp-
datert til nye hjemmesider og fått 
en ny plattform. Det er blitt gjort i 
design og layout for å gjøre siden 
mer tilgjengelig og brukervennlig for 
våre medlemmer, endringen er også 
gjort for intern bruk. Hjemmesiden 
og CRM skal fungere som en teknisk 
løsning for oss i Lyskultur slik at vi 
unngår feil i systemet og at alle parter 
får riktig informasjonen, dette gjelder 
spesielt i henhold til innmelding som 
nytt medlem, påmelding til kurs og 
generelt kjør gjennom våre nettsider.
 
Nettkurs
Lyskultur fikk i 2019 midler fra bufdir 
for utarbeidelse av e-læringskurs med 
fokus på universell utforming. For å 
heve kompetanse hos elektrikere er 
opplæring på et tidlig stadiet av deres 
utdanning viktig. Gjennom e-læ-
ringskurs ønsket vi å utvikle et kurs 
som skal øke forståelsen og kompe-
tansen innen belysning og universell 
utforming på en enkel og lettfattelig 
måte. E-læringskursen vil være med 
å bevisstgjøre, samt gi kompetanse-
heving med tanke på hvor viktig riktig 
og god belysning er for alle, og vil ha 
overføringsverdi til både private og 
offentlige virksomheter, samt innenfor 
utdanning. Kurset er i samarbeid med 
Nelfo tilgjengelig til alle elektrolærlin-
ger tilhørende Nelfo og vil bli solgt på 
våre hjemmesider, 

Innspill til Udir 
På bakgrunn av Lyskulturs ønske om 
å ivareta lys og belysning i betydelig 
større grad i de nye læreplanene for
elektrofag (vgs.) sendte administra-
sjonen inn et forslag til Udir våren 
2019. Lyskultur foreslo også endring 
av navn på kompetansemål og innspill 

til nye kompetansemål for å få lys 
inn på læreplan og samtidig tiltrekke 
kvinnelige studenter til faget. Det står 
ingenting om lys i læreplan for elektro 
Vg1 eller i kompetansemålene. Det 
er avgjørende for elevene å lære seg 
hva er lys er og om grunnleggende 
belysningsprinsipper. 

MEDLEMMER
I løpet av 2019 har Lyskultur fått 24 
nye medlemmer. Per 31.12.2019 har 
Lyskultur totalt 306 medlemmer 
innenfor nedenstående kategorier. 
Oversikt over medlemsbedriftene 
finnes på organisasjonens nettsider.  

A – Ordinære medlemmer:

Gr. 1: Enkeltpersonforetak eller firma 
med kun én ansatt/årsverk*. 
Fast avgift kr. 3.600,-
Gr. 2: Bedrifter 2-9 ansatte/årsverk*. 
Fast avgift kr. 7.800,-
Gr. 2B: Leverandører og importører av 
belysningsutstyr betaler fast avgift kr. 
7.800, i tillegg 0,5 promille av omset-
ning, maksimum 55.050,-
Gr. 3: Bedrifter 10-49 ansatte/år-
sverk*. Fast avgift kr. 12.700,-
Gr. 3B: Leverandører og importører 
av belysningsutstyr betaler fast avgift 
kr. 12.700,- i tillegg 0,5 promille av 
omsetning, maksimum 55.050,-
Gr. 4: Bedrifter 50 + ansatte/årsverk*. 
Fast avgift kr. 15.700,-
Gr. 4B: Leverandører og importører 
av belysningsutstyr betaler fast avgift 
kr. 15.700,- i tillegg 0,5 promille av 
omsetning, maksimum 55.050,-
Gr. 5: Foreninger, nonprofit organi-
sasjoner, kommuner, skoler med mer. 
Fast avgift kr. 7.800,-
Gr. 6: Personlige medlemmer: Fast 
avgift kr. 500,-. Denne kategorien 
gjelder for enkeltpersoner i bedrifter 
som har bedriftsmedlemskap. Person-
lige medlemmer har ikke stemmerett. 
Gr. 7: Studenter/pensjonister. Fast 
avgift 500,-

B – Æresmedlemmer
Styret kan foreslå Årsmøtet å velge 
personer som på fortjenestefull måte 
har bidratt til fremme av Lyskulturs 

formål til æresmedlemmer. Ingen 
avgift.  

Serviceavgift dekker 40% av samlede 
kostnader for 2019, det samme som 
for 2018 mot 37 % av samlede kost-
nader for 2017, mot 49% for 2016, 
mot 42,7 % for 2015, mot 32 % i 2014, 
30,65 % i 2013, 26,8 % 

ÅRSMØTET
Medlemmene er gjennom Årsmø-
tet Lyskulturs øverste myndighet. 
Årsmøtet avholdes hvert år innen 1. 
mai, med tid og sted som bestemt av 

foregående årsmøte. Her fastsettes 
årsberetning, regnskap, revisjon og 
budsjett. Valg av styremedlemmer, 
medlemmer til Norsk Lysteknisk ko-
mité og Informasjons- og kompetan-
seutvalget stemmes også inn.

STYRET
Styret forvalter Lyskulturs midler og 
kontrollerer dens virksomhet. Sty-
ret har ansvar for at det utarbeides 
forslag til årlig arbeidsprogram og 
budsjett, og er ansvarlig for gjennom-
føring av Årsmøtets vedtak.

Prosjekter Om organisasjonen 

Årsmøtet

Styret

Daglig leder

CRM- og medlemsserviceansvarlig
Kommunikasjonsrådgiver

Prosjekt- og markedskoordinator
Publikasjon- og fagansvarlig

Regionsråd

Regionale grupper

Norsk lysteknisk komité
Informasjons- og  

kompetanseutvalget

Lyskultur organisasjonsmodell
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Lederne i Norsk Lysteknisk Komité, 
Informasjon og kompetanseutvalget 
og Regionsrådet er medlemmer av 
Styret. Lyskulturs styre har et løpen-
de særlig ansvar for det strategiske 
organisasjonsarbeidet i samarbeid 
med daglig leder.

Organisasjonsstrukturen ivaretar 
kravene både til effektivitet, faglig 
kompetanse, salg, markedsføring og 
geografisk dekning. Styret har i løpet 
av 2019 hatt 6 møter.

Sammensetning Styret 2019
Styreleder, Janne Grindheim
Nestleder, Geir Skeie
Styremedlem / NLK leder, Tom Berg-
seng
Styremedlem / IKU leder, Magnus 
Hatlemark
Styremedlem, Andrè Fosse   
Styremedlem, Geir H Andersen
Styremedlem, Kai Wilberg
Styremedlem Terje Nesjem
Styremedlem Kristin Bredal
Styremedlem /Regionrådsleder Inger 
Anne Vik
Styremedlem Tore Ledaal
Administrasjonen
Daglig leder, Katia Valerie Banoun 
Publikasjon- og fagansvarlig, Tomas 
Sjögren
CRM- og medlemsserviceansvarlig, 
Catrine Coles
Prosjekt- og markedskoordinator, 
Josephine Schøyen 
Kommunikasjonsrådgiver, Kristian 
Fjeldstad
Redaktør Magasinet Lyskultur, Halvor 
Gudim
Medieselger, Grethe Ånerud

NORSK LYSTEKNISK KOMITÉ (NLK)
Norsk Lysteknisk komité (NLK) har til 
oppgave å ivareta Lyskulturs faglige 
kvalitet og interesser nasjonalt og 
internasjonalt. NLK skal representere 
Den internasjonale kommisjonen for 
belysning – la Commission Internati-
onale de l’Eclairage (CIE) nasjonalt og 
delta i dennes arbeid internasjonalt. 
NLK skal bestrebe å være det øver-
ste lys- og belysningsfaglige organ i 
Norge. Komitéen medvirker i under-
visning, forskning og utvikling. NLK 
har i løpet av 2019 hatt 6 møter.

Sammensetning Norsk Lysteknisk 
komité 2019:
Leder, Tom Bergseng
Nestleder, Barbara Matusiak
Medlem, Jan Henrik Wold
Medlem, Morten Jensen
Medlem, Sven Erik Brath
Medlem, Anders Bru
Medlem, Hans Øien
Medlem, Arne Jørgensen
Medlem, Mari Gaasemyr Høvik
Medlem, Pål Johannes Larsen
Medlem, Thor Husby

Nasjonalt skal NLK:
Bidra til utarbeidelse av standarder i 
samarbeid med norske   standardise-
ringsorganisasjoner.
Ha ansvaret for utarbeidelsen av 
Lyskulturs faglige publikasjoner 
(typisk som veiledning til norske eller 
europeiske standarder).
 
Internasjonalt skal NLK:
Representere Norge på møter i for-
bindelse med CIE.
Ivareta norske faglige interesser innen 
lys og belysning i europeiske og andre 
internasjonale standardiseringsorga-

nisasjoner; IEC, ISO, CEN og CENE-
LEC, og innstiller norske eksperter til 
dette. NLK har god dialog og et nært 
samarbeid med Standard Norge, NEK 
og Standard Online AS.

Publikasjonsvirksomhet
Utarbeidelse og oppdatering av 
Lyskulturs publikasjoner er et av NLKs 
hovedområder. Det er hittil utgitt et 
tyvetalls publikasjoner. NLK har det 
faglige ansvaret for at nye og/eller 
reviderte publikasjoner er koordinert 
mot de til enhver tid utgitte forslag til 
europastandard, prEN, eller vedtatte 
NS og EN-standarder. 

Norge plikter gjennom EØS-avtalen å 
implementere og bruke EN-standar-
dene. Finansiering av publikasjonene 
er en stadig større utfordring fordi 
det er vanskeligere å få direkte støtte 
fra bransjeaktørene og det offentlige 
samt at ulønnet arbeid gjennom komi-
téens medlemmer begrenser seg.

Det har i 2019 vært arbeidet med 
følgende publikasjonsutvikling/revi-
dering:

Publikasjon nr. 17 - Belysning i museer 
og samlinger
Publikasjon nr. 21 - Dagslys i bygnin-
ger
Publikasjon nr. 24 - Lysstyring
Publikasjon nr. 25 - Belysning av veier, 
gater og byrom

I tillegg jobber NLK med å lage en 
prosessveileder for å ivareta be-
lysning fra A-Å i prosjekter. Ulike 
entrepriseformer har sine fordeler 
og ulemper og vi ser i dag at totalen-
trepriser i dag er helt dominerende. 

NLK har satt ned en gruppe som skal 
utarbeide et integrerende verktøy, et 
verktøy som sikrer oppfølging, eller 
kall det veileder, som skal bidra til at 
belysning skal bli bedre ivaretatt fra 
planlegging til ferdigstillelse av et 
prosjekt. Arbeidet skal resultere i en 
prosessbeskrivelse om hvordan belys-
ning skal bli en naturlig del av tidligfa-
se og gjennom et helt prosjekt. 

Det har i 2019 vært arbeidet med 
følgende faktaark:

BREEAM-krav for lys og belysning

INFORMASJONS- OG KOMPETAN-
SEUTVALGET (IKU)
IKU har til oppgave å gjennomføre ut-
valgte oppgaver knyttet til Lyskulturs 
arbeidsprogram. Gruppens sammen-
setning skal reflektere et tverrsnitt 
av medlemsgruppene. IKU fungerer 
som administrasjonens markedskanal 
og har jobbet i tett dialog med daglig 
leder om temaer som er blitt satt på 
agendaen fra medlemmene.
 
Sammensetning Informasjons- og 
kompetanseutvalget per 2019:
Leder, Magnus Hatlemark
Medlem, Nils Erik Magnell
Medlem, Anders Bjerke Pedersen
Medlem, Stein Skinstad
Medlem, Kathrine Hjelmeset
Medlem, Linda Knoph
Medlem, Trond Antonsen
Medlem, Dan Fayen
Medlem, Hilde Sofie Olaisen
Medlem, Tord Christensen
Medlem, Thea Collett
 

I 2019 har IKU blant annet jobbet 
med:
Arbeid i regionene for å hjelpe til med 
å skape mer engasjement og flere 
medlemmer.
Månedens Bygg
Lysets dag
Kompetanseheving
Faglig påfyll
Kommunikasjonsarbeid
 
Arbeid i regionene for å hjelpe til 
med å skape mer engasjement og 
flere medlemmer
IKU har bistått og deltatt på enkelte 
regions møter og Månedens bygg.
 
Månedens bygg
IKU har bistått Lyskultur med å defi-
nere kandidater til Månedens Bygg. 
Det er vedtatt at nominerte prosjek-
ter til Norsk Lyspris blir prioritert og 
at disse blir presentert som Måne-
dens Bygg. Det har blitt gjennomført 
fem Månedens Bygg-arrangementer 
fordelt på alle regioner.
  
Faglig påfyll
IKU har bistått Lyskultur med innspill 
til faglig program for Faglig påfyll-ar-
rangementer.
 
Lysets dag
IKU har bistått Lyskultur med faglig 
program for Lysets dag, som ble 
avholdt 20. november 2019. Komité-
medlemmer av IKU var representert i 
programkomitéen for arrangementet, 
som var ansvarlig for utarbeidelse 
av konferansens faglige innhold og 
foredragsholdere.
 

Kompetanseheving
IKU har bistått Lyskultur med å defi-
nere muligheten for å øke kompetan-
sen på lys spesielt hos elektromon-
tørene. Lyskultur har sett på et mulig 
samarbeid med NELFO vedr dette, 
i tillegg til mulige nettkurs. IKU har 
fulgt denne saken, og er glad for at 
dette nå er gjennomført i form av en 
obligatorisk modul vedr lys/belysning 
for elektrolærlinger.
 
Kommunikasjonsarbeid
IKU har bistått Lyskultur med inn-
spill til administrasjonen om hvordan 
Lyskultur sitt kommunikasjonsarbeid 
er og hva som kan forbedres/endres. 
IKU er fornøyde med at arbeidet på 
sosiale medier og annet har kommet 
på et nytt og bedre nivå.
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Resultatregnskap 2019 Balanse per 31. desember 2019

Resultatregnskap
Lyskultur

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Salgsinntekt 7 865 868 6 991 263
Annen driftsinntekt 655 655

Sum driftsinntekter 7 866 522 6 991 918

Varekostnad 2 532 436 1 806 637
Lønnskostnad 1 3 956 422 3 325 617
Annen driftskostnad 2 1 597 707 2 142 565

Sum driftskostnader 8 086 565 7 274 819

Driftsresultat -220 043 -282 902

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 7 418 10 659
Annen finansinntekt 15 454
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 65 502 0
Annen rentekostnad 856 1 398
Annen finanskostnad 1 114 625

Resultat av finansposter 70 964 9 089

Ordinært resultat før skattekostnad -149 079 -273 813

Ordinært resultat -149 079 -273 813

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Årsresultat -149 079 -273 813

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 0 -273 813
Overført til udekket tap 149 079 0

Sum overføringer -149 079 -273 813

Lyskultur Side 2

Balanse
Lyskultur

Eiendeler Note 2019 2018

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 1 829 464 511 293
Andre kortsiktige fordringer 67 612 177 709

Sum fordringer 1 897 076 689 002

Investeringer
Markedsbaserte aksjer 1 578 306 1 512 804

Sum investeringer 1 578 306 1 512 804

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 660 115 2 827 801

Sum omløpsmidler 4 135 497 5 029 607

Sum eiendeler 4 135 497 5 029 607

Lyskultur Side 3
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Balanse
Lyskultur

Egenkapital og gjeld Note 2019 2018

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Lyskulturs fond 1.1. 2 704 041 2 977 854

Sum innskutt egenkapital 2 704 041 2 977 854

Opptjent egenkapital
Udekket tap -149 079 -273 813

Sum opptjent egenkapital -149 079 -273 813

Lyskulturs fond 31.12 4 2 554 962 2 704 041

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 536 554 1 507 495
Skyldig offentlige avgifter 408 514 203 110
Annen kortsiktig gjeld 5, 6 635 467 614 961

Sum kortsiktig gjeld 1 580 535 2 325 566

Sum gjeld 1 580 535 2 325 566

Sum egenkapital og gjeld 4 135 497 5 029 607

                                        
                                        

Bærum, 12/02-2020
Styret i Lyskultur

Janne Grindheim
styreleder

Kristin Haldis Bredal
styremedlem

Kai Robert Wilberg
styremedlem

Tom Egil Bergseng
styremedlem

Magnus Hatlemark
styremedlem

Terje Nesjem
styremedlem

Andre Fosse
styremedlem

Inger Anne Vik
styremedlem

Tore Ledaal
styremedlem

Geir Andersen
styremedlem

Katia Valerie Banoun
daglig leder

Lyskultur Side 4

Regnskapsprinsipper
  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. Selskapet har videre fulgt
relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapsloven kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god
regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke 
foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 2 736 205 2 238 385
Arbeidsgiveravgift 407 323 336 324
Pensjonskostnader 130 705 128 673
Andre ytelser 682 189 622 236
Sum 3 956 422 3 325 617

Selskapet har i 2019 sysselsatt 4 årsverk. 

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder
Lønn 981 528
Annen godtgjørelse 8 622
Sum 990 150

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 58 938.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0

Note 2 Annen driftskostnad

2019 2018
Administrasjon 1 168 321 1 772 476
Informasjon og markedsarbeid      164 615    137 869
Annen driftskostnad      264 771    232 221
Sum annen driftskostnad   1 597 707 2 142 565

Note 3 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 151 992. Skyldig skattetrekk er kr. 149 177

Balanse per 31. desember 2019 Notergjennomgangen av de fremlagte regnskapet og resultater for regnskapsåret. 
Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives slik: Tilfredsstillende. 

Arbeidsmiljø og personale 
Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker. Sykefraværet har vært på 0,5 %. 
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og løpende tiltak for forbedringer videreføres. Tiltakene omfatter 
interne kurs og sosiale aktiviteter og ukentlige møter. 
Lyskulturs administrasjon har en kjønnsmessig likestilling. 

Miljørapport 
Lyskulturs styre er ikke kjent med at organisasjonens drift bidrar til forurensing av miljøet. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter  
Lyskultur har initiert, koordinert og arbeidet med følgende prosjekter i 2016: 

● LIGHTBOOST – eksportmuligheter for nordisk lysdesign
● Idékonkurranser innen universell utforming
● Pilot- og forbildedatabase innen universell utforming

Det har i 2016 vært arbeidet med følgende publikasjonsutvikling: 

● Publikasjon 12: Belysning av kontorarbeidsplasser
● Publikasjon 1 C: Luxtabell og planleggingskriterier for utendørs arbeidsplasser
● Publikasjon 26: Universell utforming og belysning
● Publikasjon 10: Marine Lighting
● Publikasjon 24: Lysstyring
● Publikasjon 21: Dagslys i bygninger

Michael Ramm Østgaard Geir Skeie Leif Tronstad Aanensen 

Styrets leder Nestleder Styremedlem 

Tor Mjøs Frank Brenn Kristin Haldis Bredal 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

Svein Robert Fossum Bjørn Svendsen Horn Trond Hegge 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

Morten Ryjord Katia Valerie Banoun 

Styremedlem Daglig leder 
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Note 4 Lyskulturs fond 31.12.19

Lyskulturs fond 01.01.19  2 704 041
Årets underskudd til reduksjon av Lyskulturs fond   -149 079
Lyskulturs fond 31.12.19  2 554 962

 Note 5 Annen kortsiktig gjeld

   2019    2018
Periodiserte inntekter og prosjekter (se note 6) 345 642 364 902
Annen kortsiktig gjeld  289 825 250 059
Sum annen kortsiktig gjeld   635 467   614 961

Note 6 prosjekter - periodisering av kostnader og inntekter

Følgende prosjekter har inntekter og kostnader som er overført til 2020:
 - 904595 E-læringskurs med fokus på belysning og universell utforming for elektro-lærlinger og prosjekterende innen belysning

 

 

 

 

Årsberetning 2019 

LYSKULTUR 
 
Virksomhetens art 
 
Lyskultur er en nøytral forening på området lys og belysning i Norge. 
 

− Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning 

− Lyskultur skal være en nøytral møteplass for alle interesserte. 

− Lyskultur skal være en samlende og formidlende forening, som skal stimulere til økt kompetanse blant 
medlemmene. 

− Lyskultur skal bidra til utvikling av nasjonale og internasjonale retningslinjer innen lys og belysning. 

Lyskultur ble stiftet i 1936. Lyskultur er landsdekkende, og det finnes regionale avdelinger i alle deler av landet. 
Lyskultur administreres fra Lysaker i Bærum. 

 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 

 2019 2018 2017 

Driftsinntekter 7 866 522 6 928 627 7 963 281 

Driftsresultat    -220 043   -276 193    506 993 

Årsresultat    -149 079    -267 104    517 948 

    

 31.12.19 31.12.18 31.12.17 

Balansesum 4 135 497 5 029 607 4 768 151 

Egenkapital 2 554 962 2 704 041 2 977 854 

Egenkapitalprosent 61,78 53,76 62,45 

 

Forhold, inkludert forhold inntruffet etter balansedagen som har betydning for det framlagte regnskapet 
Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. 

Redegjørelse dersom det hefter vesentlig usikkerhet ved årsregnskapet 
Ingen anmerkninger. 

Redegjørelse om andre forhold av betydning 
Ingen anmerkninger. 

Årsberetning 2019
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Fortsatt drift 
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antakelsen ligger gjennomgangen av de 
fremlagte regnskapet og resultater for regnskapsåret. 

Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives slik: Tilfredsstillende. 

Arbeidsmiljø og personale 
Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker.  

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, åpent og inkluderende, og løpende tiltak for forbedringer videreføres. Tiltakene 
omfatter felles lunsj, interne kurs og sosiale aktiviteter og ukentlige møter. 

Miljørapport 
Lyskulturs styre er ikke kjent med at organisasjonens drift bidrar til forurensing av miljøet. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter 
Det har i 2019 vært arbeidet med følgende publikasjoner: 

● Publikasjon   3: Idrettsbelysning 
● Publikasjon 24: Lysstyring 
● Publikasjon 21: Dagslys i bygninger 

Lyskultur har initiert, koordinert og arbeidet med følgende prosjekter i 2019: 

● E-læringskurs for elektrolærlinger innen lys og belysning med fokus på UU støttet av Bufdir 
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gjennomgangen av de fremlagte regnskapet og resultater for regnskapsåret. 
Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives slik: Tilfredsstillende. 

Arbeidsmiljø og personale 
Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker. Sykefraværet har vært på 0,5 %. 
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og løpende tiltak for forbedringer videreføres. Tiltakene omfatter 
interne kurs og sosiale aktiviteter og ukentlige møter. 
Lyskulturs administrasjon har en kjønnsmessig likestilling. 

Miljørapport 
Lyskulturs styre er ikke kjent med at organisasjonens drift bidrar til forurensing av miljøet. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter  
Lyskultur har initiert, koordinert og arbeidet med følgende prosjekter i 2016: 

● LIGHTBOOST – eksportmuligheter for nordisk lysdesign
● Idékonkurranser innen universell utforming
● Pilot- og forbildedatabase innen universell utforming

Det har i 2016 vært arbeidet med følgende publikasjonsutvikling: 

● Publikasjon 12: Belysning av kontorarbeidsplasser
● Publikasjon 1 C: Luxtabell og planleggingskriterier for utendørs arbeidsplasser
● Publikasjon 26: Universell utforming og belysning
● Publikasjon 10: Marine Lighting
● Publikasjon 24: Lysstyring
● Publikasjon 21: Dagslys i bygninger
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