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Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og 
belysning. Vi jobber for å fremme fagpolitiske interesser og bedre 
rammevilkårene for alle som jobber med lys og belysning.

Foreningen er ideell og ble stiftet i 1936. Lyskultur er landsdekkende 
med regionale avdelinger og komiteer. Våre medlemmer er tone-
angivende aktører innenfor belysningsbransjen, fra lysdesignere 
og rådgivende ingeniører til produsenter, importører, installatører 
og salgsleddet innenfor belysning. Lyskulturs medlemmer er aktive 
bidragsytere i utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder, 
rapporter og veiledere.

Lyskultur arrangerer kurs og arrangementer med både interne og ek-
sterne foredragsholdere. Kursvirksomhet er i tillegg til publikasjons-
virksomheten et av organisasjonens hovedområder, og det tilbys også 
spesialkurs for etterutdanning og kompetanseheving for medlemmer 
og andre interesserte.

Årlig deler Lyskultur ut Norsk Lyspris, en hederspris som setter fokus 
på gode og innovative lysprosjekter, produkter og løsninger i Norge.
 
Lyskulturs publikasjoner og veiledere er normgivende for bransjen. 
Publikasjonene brukes aktivt av prosjekterende og planleggere av 
belysningsanlegg, og selges via Lyskulturs egne nettsider, Standard 
Norge og Nelfo.

Lyskultur utgir Norges eneste spesialmagasin innen lys og belysning, 
magasinet Lyskultur. Magasinet er gratis for medlemmer av Lyskul-
tur, og selges til andre interesserte via organisasjonens nettsider. 
Magasinet 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. 
Nærområdet består av næringsdrivende med flere av Lyskulturs med-
lemmer i umiddelbar nærhet. Lokalene er hyppig brukt til arrange-
menter gjennom hele året. Dette gir Lyskultur en tydeligere posisjon 
som nettverksarena for medlemmer og andre interesserte. 
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Det 84. foreningsåret til Lyskultur er tilbakelagt. Vi har hatt et annerledes 
år. I mars startet det med nedstengning. Lyskultur måtte endre seg raskt 
for å følge med, og digitale kurs, digitale foredrag og digitale arbeidsmø-
ter erstattet raskt fysiske møter. 

Vår vedtatte strategi for 2018-2021 kan kort oppsummeres med dette må-
let: Digitalisering på tvers av alle våre aktiviteter. Vårt mål om å jobbe for 
en stadig høyere grad av digitalisering og personalisering i alle kanaler for 
å styrke medlemslojalitet og antall medlemmer har virkelig tatt av dette 
året på grunn av koronasituasjonen. Vi arrangerte for første gang både 
Lyskultur Årsmøte og Nordisk Lyspris og Norsk Lyspris digitalt. 

Presse, myndighetspåvirkning og sosiale medier
I år har vi hatt fokus på aktiv digital tilstedeværelse og kommunikasjon 
overfor våre medlemmer og omverden. Lyskultur har sendt brev til Kom-
munal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup med oppfordring om å 
inkludere oppgradering av belysningsanlegg på et nivå over minimums- 
nivå, som har vært standard i byggebransjen. Samtidig påpekte vi vik-
tigheten av at faglig ekspertise innen belysning trekkes inn tidlig og i alle 
faser av rehabiliteringsprosjekter innen bygg og eiendom.  
 
På tampen av året har det vært fokus på Lys og lysforurensning i media, 
og administrasjonen har kommentert på flere kronikker om temaet. 
Daglig leder Katia Valerie Banoun var gjest hos Stanghelle rett før jul i 
radioprogram på NRK1, og snakket om hvorfor det er viktig å bruke riktig 
fagekspertise for å oppnå god belysning og for å unngå lysforurensing. Vi 
har videre sendt forespørsel om å få bidra i revisjon av publikasjonen Lys 
på stedet som ble utgitt av Samferdsels-kommunal- og miljødepartemen-
tet i 2012, og foreslår at lysforurensing også inkluderes i publikasjonen. 
 
Rekordstor interesse for Norsk Lyspris
Live streaming av Norsk Lyspris via Zoom med Olli Wermskog som kon-
feransierer, der de nominerte var til stede på Zoom, har hatt over 80 000 
visninger. Dette viser en formidabel interesse for Norsk Lyspris. 

Landsdekkende formidling overfor elektrolærlinger
For å heve kompetanse innen belysning hos elektrikere er opplæring på 
et tidlig stadium av deres utdanning viktig. Lyskultur søkte og mottok 
midler fra Bufdir i 2020 for landsdekkende formidling av e-læringskurs 
som skal øke forståelse og kompetanse innen lys og belysning. Det var 
krav til fokus på universell utforming i kurset. E-læringskurset har blitt 
obligatorisk for lærlinger hos Nelfos medlemmer, og til nå har 486 lærlin-
ger gjennomført kurset. 

Lyskultur har befestet sin posisjon internasjonalt
Gjennom medlemskapet i LightingEurope har Norge og Lyskultur tatt 

en aktiv rolle i påvirkningen av lysbransjens rammevilkår i Brussel og EU. 
Dette er ytterligere forsterket ved at Lyskulturs daglig leder Katia Valerie 
Banoun ble valgt til Vice Chairman of The Association Committee Board i 
Lighting Europe. 

Etterutdanning innen prosjektering av belysning
Vi har lansert en kurspakke for etterutdanning for bransjen innen pro-
sjektering av belysning. Det er utarbeidet digitale tester til alle Lyskulturs 
klasseromskurs og en overordnet kunnskapstest for prosjektering av 
belysningsanlegg. Dette for å ivareta medlemmenes etterspørsel om kurs 
for de i bransjen som ikke har en akademisk/formell utdannelse, eller for 
de som ønsker mer kunnskap innen belysning. Alle våre klasseromskurs 
tilbys nå via Zoom online.

En ny publikasjonsutgivelse
Et av Lyskulturs viktigste virkeområder er våre publikasjoner. Som veile-
dere til nasjonale- og internasjonale normer og standarder, har Lyskulturs 
publikasjoner på mange måter blitt anerkjent og respektert som «stan-
darder» i bransjen. I 2020 ble publikasjon nr. 3 Idrettsbelysning revidert 
og er tilgjengelig i Lysveileder.no. 

Lysveileder.no 
Lysveilederen ble lansert i 2018 og er et digitalt alt-i-ett søkbart oppslags-
verk som angir krav, gir anbefalinger og veiledning for riktig bruk av be-
lysning for ulike brukssituasjoner og funksjoner for alle som jobber med 
belysning. Alle gjeldende publikasjoner og faktaark som utgis av Lyskul-
tur er tilgjengelig her. Lysveilederen har befestet seg som et uunnværlig 
verktøy for prosjektering av lys og belysning i bransjen.

Vi er stolte av å ha klart å gjennomføre alle våre aktiviteter dette året som 
planlagt og som vedtatt på Årsmøtet. Dette viser hvor tilpasningsdyktig 
Lyskultur har blitt. Stor takk til administrasjonen, styret og komiteer som 
positivt har vært med på denne raske omstillingen.

Lyskultur takker for all støtte og bistand fra våre medlemmer både direkte 
og indirekte gjennom å være medlemmer i Lyskultur.

Vennlig hilsen 

Katia V. Banoun

Janne Grindheimm

“Vi kan nå for 
første gang si at 
vi har et like godt 
tilbud til alle våre 
medlemmer over 
hele landet og kan 
med stolthet si at 
Lyskultur er Norges 
landsdekkende 
kompetanse-
nettverk innen lys 
og belysning!”
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0 3.1. TALL OG STATISTIKK
I løpet av 2020 har det blitt holdt en rekke ulike kurs, aktiviteter og  
arrangementer i regi av Lyskultur. 

Aktivitetene i 2020 har hatt følgende oppslutning:

Kurs: 
Grunnkurs i lys og belysning: 28 deltakere 
Belysning i boligen: 11 deltakere 
Nødlys/ledesystemer: 37 deltakere 
Lysberegning DIALux evo 9 – grunnkurs: 24 deltakere 
DIALux evo 9 – for viderekomne: 15 deltakere 
Belysning og universell utforming: 23 deltakere 
Prosjektering av utendørsbelysning: 14 deltakere 
Prosjektering av innendørsbelysning: 7 deltakere 
BREEAM-krav for lys og belysning: 9 deltakere 
Dagslys og dagslysberegning i DIALux evo 9: 5 deltakere 
Lysstyring: 15 deltakere 
Kurspakke: Prosjektering av belysning: 5 kjøpere
Belysning og uu for elektrikerlærlinger: 26 deltakere
Nettkurs i lys og belysning: 500 deltakere 

Månedens bygg: 
UNDER Lindesnes: 60 deltakere 
Stavanger Kaizers plass Bryne: 25 deltakere 

Faglig påfyll: 
Tre publikasjoner er nylig reviderte - vi presenterer de viktigste 
endringene: 28 deltakere
Få med deg siste oppdatering av DIALux evo 9 online: 45 deltakere
Lysdesign - Hva skjer videre med studiet?: 10 deltakere
Få med deg det siste rundt BREEAM-NOR og krav for lys og belysning: 
56 deltakere

Eksterne foredrag: 
Presentasjon hos Lørenskog VGS (interiør, profilering og eksponeringsde-
sign): 

Lysets dag og Norsk Lyspris 2020 streaming: 10 000 visninger

Årsmøte, 07. mai 2020 online på Teams: 28 deltakere

3.2. NY KURSMODULPAKKE INNEN PROSJEKTERING ER LANSERT
I 2020 introduserte Lyskultur en ny kursmodulpakke som er spesielt 
tilpasset personer som er nye eller ønsker å forbedre seg i rollen som 
prosjekterende av innendørs- og utendørsbelysning. Denne pakken på 8 
dagskurs gir viktig etterutdanning som speiler den kontinuerlige og raske 
utviklingen i bransjen, og kursbeviset gir dokumentert kompetanse i 
prosjektering av belysning. 

3.3. NETTKURS I LYS OG BELYSNING 
I år har Lyskultur utarbeidet og lansert et introduksjonskurs som gir 
grunnleggende innføring i temaene lys og belysning med fokus på univer-
sell utforming. Kursets målsetning er å gi deltakerne økt kompetanse og 
bevisstgjøring om hvorfor riktig og god belysning er viktig for alle. 

3.4. KURS OG SEMINARER
Kunnskap er ferskvare, og for å henge med trengs kontinuerlig faglig 
påfyll. Lyskultur er landets fremste tilbyder av etterutdanning innen lys 
og belysning. Våre kurs bidrar til at kursdeltakerne holder seg faglig 
oppdatert og konkurransedyktig. Kursholderne er blant landets fremste 
innen sine fagfelt og får toppscore i tilbakemeldinger fra tidligere kursdel-
takere. Kursbevis fra Lyskultur er det nærmeste man kommer en doku-
mentering og et fagstempel på kompetanse om lys og belysning i Norge. 
Alternativet er universitet eller høgskole.

Grunnkurs i lys og belysning 
Kurset gir en samlet oversikt over de viktigste visuelle og lystekniske 
begrepene innen lys, og gir deg en bedre forståelse av hvordan man prak-
tiserer og utøver lysfaget i dag. Kursdeltakere vil få en god forståelse av 
grunnprinsipper innen lys og belysning. 

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. Målsettingen er å skape bevissthet når man skal planlegge be-
lysning i boligen, sammen med interiørarkitektur og design som vesentli-
ge elementer.

Lysberegning DIALux evo 9.1 – grunnkurs 
Kurset viser hvordan man kan lage enkle modeller, import av armaturer 
og objekter, med beregning og dokumentasjon. Kursdeltakerne får en 
god forståelse av programmets muligheter og begrensninger. 

Lysberegning DIALux evo 9.1 – for viderekomne 
Kurset for viderekomne forutsetter grunnleggende kunnskaper og noe 
erfaring med bruk av programmet. Det vil bli gitt en rask repetisjon av 
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brukerflate og oppdateringer, og kurset er lagt opp til vekselvis undervis-
ning 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 ivaretakelse av regelverket får du inspirasjon 
til å utforme gode inkluderende lysmiljøer som er bra for alle. 

Nødlys/ledesystemer 
Kurset tar for seg prosessen rundt søknad, prosjektering, utførelse og 
bruk samt kontroll, ettersyn og vedlikehold av landbaserte nødlys/lede-
systemer. Disse systemene har som primæroppgave å ivareta personsik-
kerheten til 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 boliger. 
Hvordan kan man designe gode bygg med lys, og fortsatt være bevisst på 
kravene? Lyskultur arrangerer i samarbeid med Grønn Byggallianse kurs i 
oppdatert BREEAM-NOR-manual og om krav til lys og belysning i forhold 
til den manualen.

Dagslys og dagslysberegning i DIALux evo 9.1
Kurset gir gode råd og veiledning for hvordan planlegging og prosjek-
tering 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 
dagslysberegning med DIALux. 

Prosjektering av utendørsbelysning 
Kurset gir en praktisk innføring i planlegging av utendørsbelysning. 
Kurset vil gi deltakerne økt trygghet i sin rolle som prosjekterende innen 
belysning. Det gir også en praktisk innføring i hvordan man kan planlegge 
belysning i henhold til lover, standarder og Lyskulturs veiledere.

Prosjektering av innendørsbelysning 
En praktisk innføring i hvordan planlegge innendørsbelysning i henhold 
til lover, standarder og Lyskulturs veiledere. Etter gjennomført kurs vil 
kursdeltakere være bedre rustet til å prosjektere innendørsbelysning, og 
ha en bedre forståelse om prosessene rundt prosjektering.

Lysstyring 
Kurset bidrar til at kursdeltakerne blir bedre rustet til å prosjektere lyssty-
ring. Her får deltagerne grunnleggende forståelse for lysstyring og reelle 
problemstillinger knyttet til dagens krav for teknologi og energieffektivi-
tet. 

3.5. EKSTERNE FOREDRAG
Lørenskog videregående skole
Publikasjon- og fagansvarlig, Tomas Sjögren, holdt et foredrag om lys og 
belysning og hvilken innvirkning det har på oss mennesker for lærere og 
elever som går i retning Interiør, profilering og eksponeringsdesign.

3.6. MÅNEDENS BYGG
Månedens bygg skal bidra til en tverrfaglig kompetanseheving og utvik-
ling innen belysningsbransjen. Aktuelle kandidater kan være nominerte 
og vinnere av Norsk Lyspris. 

Lyskultur har i 2020 gjennomført månedens bygg i 2 regioner. 

UNDER Lindesnes i regi av Lyskultur Sørlandet 
Lyskultur Region Sørlandet inviterte til befaring av Norsk Lyspris vinner 
Beste innendørsprosjekt 2019. Dette var en unik mulighet til å besøke 
denne internasjonale severdigheten, som har en stjerne i Michelinguiden 
og er typisk fullbooket måneder i forveien. Arrangementet startet med 
omvisning av bygget med eier Stig Ubostad, lysdesigner Morten Jensen 
og arkitekt Rune Grasdal fra Snøhetta. Deltakerne fikk et innholdsrikt 
og omfattende innlegg med presentasjon og videoer av arkitekten fra 
Snøhetta.  Det var også mulig å delta på middag der det ble servert en 
smaksmeny basert på rettene som vanligvis inngår i full meny. 

Kaizersplassen på Bryne i regi av Lyskultur Rogaland 
Kaizersplassen vant Norsk Lyspris i 2019 for beste utendørs lysdesign. 
Lyskultur Rogaland inviterte til befaring med presentasjon av lysdesigner 
og tilpasset nettverksbygging i henhold til reglene i Brix bygghus. Lysdesig-
ner Halvor Næss tok deltakerne gjennom befaringen etterfulgt av middag.



12 13

3.7. FAGLIG PÅFYLL
Faglig påfyll tar opp viktige temaer som opptar medlemmene. Arrange-
mentene er gratis for medlemmene og Lyskultur arrangerte i 2020 tre 
slike arrangementer, tre online seminarer.

JANUAR: Tre publikasjoner er nylig reviderte - vi presenterer de viktig-
ste endringene
Lyskultur inviterte til en presentasjon av tre nylig reviderte publikasjoner; 
nr. 3, Idrettsbelysning, nr. 21, Dagslys i bygninger og nr. 24, Lysstyring. De 
viktigste endringene fra tidligere utgaver ble presentert og diskutert av 
medlemmene. Alle våre veiledere er å finne på Lysveileder.no.

MARS: Lysdesign - Hva skjer videre med studiet? 
Programkoordinator for Arkitektonisk lysdesign ved USN, Are Røysamb, 
var hos Lyskultur for å presentere videre planer for lysdesignstudiet på 
bachelor- og masternivå. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr stu-
dium i lysdesign, som det eneste i Norge, og utdanner våre kommende 
lysdesignere. Hvordan vil studiet imøtekomme den nye utviklingen og 
hvilke krav vil stilles til morgendagens lysdesignere? 

MAI: Siste oppdateringer i belysningprogrammet DIALux evo 9
DIALux evo 9, et prosjekteringsverktøy for innvendig og utvendig belys-
ning, ble lansert i 2020. Sertifisert DIALux trainer og lysplanlegger Lars 
Gunnar Amundsen presenterte noen av de mest vesentlige forbedringene 
i programvaren på dette faglige påfyllet som ble gjennomført online. 

OKTOBER: Nye BREEAM-NOR og krav for lys og belysning
I samarbeid med Grønn Byggallianse ledet Lyskultur et online faglig påfyll 
holdt av Viel Sørensen, leder for BREEAM fra Grønn Byggallianse og 
Anette Rustand, lysdesigner fra Norconsult. 

3.8. ÅRSMØTET
Ordinært årsmøte ble utsatt fra 18. mars til 7. mai grunnet Covid og ble 
holdt online via Teams fra Lyskulturs lokaler. Styreleder Janne Grindheim 
og daglig leder Katia Valerie Banoun ledet møtet. Det var 24 stemmebe-
rettigede medlemmer til stede med totalt 32 stemmer. Det var tilsammen 
28 medlemmer som deltok.

3.9. NORDISK LYSPRIS
Nordisk Lyspris 2020 ble gjennomført live via Zoom og Facebook den 20. 
mai, og over 4000 personer har sett streamingen, som ble ledet av Daglig 
leder i Lyskultur Katia Valerie Banoun og Rosa Dogg Porsteisnsottir fra 
Ljostæknifelag Islands. Juryen ble ledet av Ourania Georgoutsakou, ge-
neralsekretær i LightingEurope, samt Rune Bugge Jensen (Danmark), Ari 
Peltola (Finland), Ágúst Gunnlaugsson (Island), Birgitte Appelong (Norge), 
og Lars Fredén (Sverige). 

3.10. LYSETS DAG = NORSK LYSPRIS DIGITALT 
Norsk Lyspris er den gjeveste hedersutmerkelsen for lysdesign og belys-
ningsprodukter i Norge, og deles ut årlig i regi av Lyskultur. Vinnerne av 
Norsk Lyspris 2020 ble kåret under Lysets Dag på DOGA 11. november i 
Oslo ledet av konferansier Olli Wermskog. Kåringen ble streamet live via 
lyskultur.no og Facebook med de nominerte via Zoom, som følge av koro-
narestriksjoner. Totalt har Norsk Lyspris generert over 80 000 visninger 
høsten 2020, som er en rekordstor eksponering og viser at interessen 
for Norsk Lyspris øker for hvert år. Nytt i år har også vært et ønske om å 
hedre oppdragsgivere som satser på lysdesign og gode kvalitetsprodukter.

3.11. STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR 
Lyskultur deltok på Stockholm Furniture & Light Fair, verdens ledende 
møteplass for skandinavisk design. Dette ble arrangert fra 70. gang mel-
lom 4.- 8. februar. Hit kommer ca. 40 000 besøkende, deriblant innkjøpe-
re, arkitekter, designere og journalister fra mer enn 100 land. Rundt 700 
firmaer stilte ut sine kolleksjoner, der bærekraft viste seg som et viktig 
stikkord gjennom formgivning og materialvalg i år. 

Årets vinner av Nordisk Lyspris ble 
Finlands bidrag Länsimetro, som er det 
utvidete t-banenettet i hovedstadsom-
rådet fra Helsingfors til Espoo. De åtte 
stasjonene langs strekningen har hver 
sin identitet skapt av synergien mellom 
arkitektur, kunst og lys. De to norske 
nominerte bidragene i år var Holme-
strand stasjon og Under.
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BESTE INNENDØRSPROSJEKT

Universitetsmuseet i Bergen  
- Naturhistorisk Museum

BESTE SPESIALDESIGNET PRODUKT TIL PROSJEKT

Sandvikslykta for Sandvika Elvepromenade

BESTE UTENDØRSPROSJEKT

Farrisbrua  
– fra 3D til 2D

BESTE PRODUKT ELLER TEKNOLOGISKE LØSNING

Vault tak & vegg

Fakta: 
Eier: Universitetet i Bergen /Statsbygg 
Oppdragsgiver/leietaker: Universitetet i 
Bergen /Statsbygg 
Lysdesign: Martin Holmberg-COWI / Nikolaj 
Birkelund - For The Love Of Light / Paul 
Amble-Designated 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): SWECO 
Bergen 
Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarki-
tekt: Christian Ebbesen-Arkitektskap, B+B 
Arkitekter, Schelderup & Gram Arkitekter, 
Lars Holm 
Leverandører: BRIGHT, ERCO, Rebel Light, 
Luminator, Fagerhult, Frizen Belysning, 
iGuzzini, IFØ, Nortronic 
Installatør: Frøland & Noss

Fakta: 
Eier: Bærum kommune 
Lysdesign: Zenisk AS 
Leverandører: Hadeland Glassverk, lyskilde 
levert av Rebel Light
Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap 
Installatør: Nettservice Ringerike

Fakta: 
Eier: Statens vegvesen 
Oppdragsgiver/leietaker: Statens vegvesen 
Lysdesign: Rambøll Norge AS 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Rambøll 
Norge AS 
Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarkitekt: 
L2 Arkitekter 
Leverandører: Studio Due (Luminator), SILL 
(Luminator), GVA Lighting (Rebel Light), 
Helvar (Vanpee) 
Installatør: VVB Nordic og SET elektro

Fakta: 
Eier: Ateljé Lyktan
Lysdesign: Fourmation

Vinnere Norsk Lyspris 2020
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ÅPEN KLASSE

Stavanger lysplan

NORSK LYSPRIS UNG

Nordisk lys og fargebruk i cellekontor – 
Bacheloroppgave LYSDESIGN

Fakta: 
Eier: Stavanger kommune 
Oppdragsgiver/leietaker: Stavanger 
kommune 
Lysdesign: Zenisk AS

Fakta: 
Eiere: Tuva Kristin Amundsen Bruun, 
Malene Borghild Helgeland, Vilde Halvorsen 
Skilbred

Diplom Norsk Lyspris 2020

DIPLOM INNENDØRSPROSJEKT

Amfi Moa Syd
Eier: Amfi Bygg Moa AS 
Oppdragsgiver/leietaker: Olav Thon Eiendomsselskap 
Lysdesign: Asplan Viak AS ved Ingeniør Per Rasmussen AS 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Norconsult 
Arkitekt: Slyngstad Aamlid Arkitekter AS 
Interiørarkitekt: Ramsøskar AS 
Leverandører: CP Norway (Lucent/Light4U/LED Linear/Kluz). 
Stokkan Lys, (iGuzzini/DeltaLight), Glamox, Nortronic 
Installatør: Acel

DIPLOM UTENDØRSPROSJEKT

Karl Johans Gate 14
Eier: Ava Eiendom 
Oppdragsgiver/leietaker: Ava Eiendom Hennes & Mauritz 
Lysdesign: Zenisk AS 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): EDA elektro 
Arkitekt: NSW arkitekter 
Leverandører: Rebel light Iguzzini 
Installatør: EDA Elektro

Deichman Bjørvika
Eier: Oslo Kommune v/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Oppdragsgiver/leietaker(e): Deichman bibliotek
Lysdesign: Multiconsult
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Multiconsult
Arkitekt: Lund Hagem arkitekter AS og Atelier Oslo AS
Interiørarkitekt: Scenario
Leverandører: Stokkan Lys, SML lighting, LMT - Leuchten 
und Metall Technik GmbH, Zumtobel, ERCO, iGuzzini, 
Lindtner
Installatør: OneCo AS

Bærum Kulturhus - Revitalisering fasade
Eier: Bærum Kommune 
Oppdragsgiver/leietaker: Bærum Kulturhus 
Lysdesign: Halvor Næss Belysningsdesigner AS 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Bolkesjø ANS 
Arkitekt: Snøhetta 
Leverandører: Bright Group, Nortronic, Zumtobel, SML lighting 
Installatør: AF gruppen
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DIPLOM PRODUKT ELLER  
TEKNOLOGISK LØSNING

E-sense Organic

Eier: Fagerhult Stokkan Lys, (iGuzzini/DeltaLight),  
Glamox, Nortronic 
Installatør: Acel

DIPLOM ÅPEN KLASSE

BRAINSTORM (From Daring to Sharing)
 
Eier: Kulturetaten i Oslo kommune / Oslo kommunes kunst-
samling 
Oppdragsgiver/leietaker: Oslo Kommune / Deichman Bjørvika 
Lysdesign: Lars Ø Ramberg/STUDIO RAMBERG 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Signex AS  
Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarkitekt: Lund Hagem & 
Atelier Oslo 
Leverandører: Signex AS  
Installatør: Signex AS

DIPLOM NORSK LYSPRIS - UNG

Fellesskap for alle barn
 
Eier: Lørenskog Kommune 
Oppdragsgiver/leietaker: Lørenskog Kommune 
Lysdesign: Light House Company v/ Evy Elshaug Almås 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Konsel 
Arkitekt/interiørarkitekt/landskapsarkitekt: Gasa arkitekter 
AS 
Leverandører: Light House Company, PXF, Macrolux, LED 
C4, AOK lighting 
Installatør: Sofienberg Elektro AS

LIGH3ENCE

Lysdesign og konsept: Silje Thorsager Østby  
Lyskontroll: Øyvind Knutsen, Lars Kristian Nygård, Simon 
Benno Sæther, Silje Thorsager Østby  
Rådgivere: Robert Iversen Bogard, Ole Gunnar Vinger,  
Konstruksjon: Flexiform 
Oppdragsgiver/leietaker: Fjord Oslo 
Lysdesign: Silje Thorsager Østby 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Signify 
Leverandører: Signify 
Installatør: Signify og Flexiform

 

Utsikten Ekeberg
 
Eier: C Ludens Ringnes Stiftelse 
Oppdragsgiver/leietaker: C Ludens Ringnes Stiftelse 
Lysdesign: Halvor Næss Belysningsdesigner AS 
Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindheim 
Leverandører: Bright Group, Nortronic 
Installatør: Elektroinnovasjon AS 

DIPLOM SPESIALDESIGNET  
PRODUKT TIL PROSJEKT

Nye Deichmanske hovedbibliotek 
- reolbelysning  

Eier: Deichmanske bibliotek 
Lysdesign: Light Bureau part of AFRY

Juryen til Norsk lyspris 2020 bestod av juryleder 
Barbara Szybinska Matusiak (arkitekt og professor), 
Arve Olsen (lysdesigner), Hans Øien (salgsdirektør), 
Mari Gaasemyr Høvik (lysdesigner), Petter Bergerud 
(arkitekt og professor) og Pål E. Thorstensen (belys-
ningsplanlegger).
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Lyskultur jobber med å fremme fagpolitiske interesser for å bedre ram-
mevilkårene for alle som jobber med lys. 

Lyskulturs kommunikasjonsarbeid skal formidle kunnskap og inspirere 
sluttbrukere og beslutningstakere til å satse på god og riktig belysning.  
Samtidig er det viktig å holde våre medlemmer oppdaterte på hva som 
skjer i bransjen og på det regulatoriske. Dette ivaretas på flere måter, 
blant annet gjennom formidling av fagartikler, kurs og arrangementer 
som Lysets dag og Norsk Lyspris, i tillegg til presse- og mediehenvendel-
ser.

Våre viktigste kommunikasjonskanaler er nettsidene Lyskultur.no, 
regelmessige utstedte nyhetsbrev og medlemsinformasjon, i tillegg til 
Magasinet Lyskultur og en aktiv tilstedeværelse i sosiale medier (primært 
Facebook, LinkedIn og Instagram). 

Presse, myndighetspåvirkning og sosiale medier
I år har vi hatt som fokus en aktiv digital tilstedeværelse og kommuni-
kasjon overfor våre medlemmer og omverden. Lyskultur har sendt brev 
til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup med oppfor-
dring om å inkludere oppgradering av belysningsanlegg på et nivå over 
minimumsnivå som har vært standard i byggebransjen. Samtidig påpekte 
vi viktigheten av å få inn faglig ekspertise innen belysning  i alle faser av 
rehabiliteringsprosjekter innen bygg og eiendom. På tampen av året har 
vi kommentert flere kronikker om Lys og Lysforurensing og daglig leder 
Katia Valerie Banoun var gjest hos Stanghelle i NRK1 den 18. desember, 
der hun snakket om hvorfor det er viktig å bruke fagekspertise for å opp-
nå god belysning og unngå lysforurensing. Vi har videre sendt forespørsel 
om å få revidere Lys på stedet som ble utgitt av Samferdsels-kommu-
nal- og miljødepartementet i 2012, og foreslår at lysforurensing også 
inkluderes i publikasjonen. Vi arrangerte for første gang Nordisk Lyspris 
og Norsk Lyspris digitalt. Dette året har satt fart på det digitale skiftet i 
Lyskultur. 

Medlemsundersøkelser
Da korona brøt ut i mars bestemte Lyskultur seg raskt for å kontinuerlig 
holde medlemmene oppdaterte i forhold til situasjonen og bransjen. I den 
anledning ble det sendt ut egne spørreundersøkelser til medlemsbedrif-
tene om hvordan korona påvirket deres arbeidshverdag. Samtidig startet 
Lyskultur med å innrapportere trender fra belysningsmarkedet inn til 
Lighting Europe.

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 
medlemmer og markedsføres på lyskultur.no, via Lysveilederen og andre 
digitale medier. 

Det er blitt utgitt fire trykte utgaver av magasinet i 2020.

DIGITALE PLATTFORMER 

Lyskultur.no 
Lyskulturs nettsider skal synliggjøre medlemmenes kompetanse og for-
midle nyttig og inspirerende informasjon, 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 nyheter, stillingsannonser og ha tilgang til 
sakspapirer og viktige verktøy. 

Facebook 
Nyheter via Lyskulturs Facebook-side har som målsetning å være inspi-
rerende, og skal fremme kompetansenettverket og markedsføre Lyskul-
turs aktiviteter. I år har vi kjørt flere live video-overføringer, blant annet 
fra Faglig påfyll og Norsk Lyspris. Vi har opplevd en betydelig økning i 
engasjement rundt vår Facebook-side fra 2019 til 2020. Vi har nå 2 085 
følgere på Facebook. Våre visninger på artikler og videoer økte med 24 
%, til 128.198 på artikkel- og videovisninger i forhold til 2019. Gjennom 
målrettet annonsering mot vår uttalte målgruppe knyttet til Lysets dag 
og Norsk Lyspris, fra september til november, har vi møtt 2 511 unike 
mennesker i målgruppen med en høy tilstedeværelse på tre visninger per 
individ i uken, som har gitt over 80 000 eksponeringer og en økning på 
23% fra 2019. 

Instagram
Her sprer vi inspirasjonsbilder fra våre medlemmer for å trekke interes-
serte privatpersoner inn mot nettverket vår. I 2020 har vi hatt en jevn 
vekst som følge av hyppigere innlegg og strategiske poster opp mot 
utdelingen av Norsk Lyspris. Vi har økt med 28% av følgere/tilhengere på 
Instagram, som følge av hyppigere og inspirerende poster.

LinkedIn 
I denne kanalen etterstreber vi profesjonell omtale av lys og belysning 
samt å styrke internasjonalt samarbeid mellom organisasjoner og nett-
verk. På LinkedIn har Lyskulturs følgermasse økt med 36%, til 751 følgere, 

“Vi hatt en 
omfattende digital 
kampanje denne 
høsten for å heve 
bevisstheten på 
viktigheten av god 
belysning. Denne 
kampanjen har 
hatt over 400 000 
visninger.”
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med fortsatt god respons på delte artikler. Vi har hatt 49 oppdateringer 
fra Lyskultur i løpet av 2020. De topp fem bransjekategoriene blant 
følgerne er “Elektrisk og elektronisk produksjon”, “Design”, “Bygg og 
anlegg”, “Entreprenør” og “Arkitektur og byplanlegging”. 

Kampanjer
Gjennom Bufdir prosjektet har vi hatt omfattende sosiale medier-kam-
panjer på Facebook, Instagram og Linkedin med 7 ulike filmsnutter som 
har nådd 58 291 unike mennesker og hatt over 400 000 visninger. Det 
gir en gjennomsnittlig frekvens på 6-7 visninger over kampanjeperioden. 
Dette reflekterer god tilstedeværelse. I tillegg har vi generert over 91 000 
videovisninger som betyr at flere av de unike menneskene vi har møtt 
har sett flere enn én av videoene vi har vist. Vi har også 373 klikk inn til 
nettsiden, hvor det er nettkurs som står for flest klikk. 

Nyhetsbrev og medlemsinfo 
I løpet av 2020 sendte Lyskultur ut 60 nyhetsbrev (primært medlemsinfo 
og kursinfo). Gjennomsnittlig åpningsprosent på Lyskulturs utsendelser til 
våre medlemmer i 2020 er på 34.1%, som er godt over gjennomsnittet for 
åpning av nyhetsbrev til sammenlikning fra statistikk i Norge. Dette er en 
økning på 10% fra 2019. 

MyNewsDesk 
MyNewsDesk er en branding- og PR-plattform for distribusjon av nyheter, 
pressemeldinger og annet innhold. Lyskultur tok i bruk tjenesten høsten 
2018. I 2020 har vi publisert 7 pressemeldinger og 3 nyheter, og har hatt 
22 552 visninger. 

Lyskultur i media 
Lyskultur gjør målrettede initiativ mot medier over hele Norge for å øke 
sannsynligheten for omtale av medlemmenes kompetanse, lysbransjen, 
samt tematikker innen lys og belysing. Dette gir synlige resultater og 
gode relasjoner til relevante journalister og medier. Samtidig prioriterer 
vi å bruke tid på henvendelser fra medier for å synliggjøre medlemmenes 
kompetanse og sette medier i kontakt med våre medlemmer.

4.1. MEDIEOPPSLAG

I perioden 1.januar 2020 til 10. desember 2020 har vi hatt høy mediedekning og  
Norsk Lyspris, lysprisen, Lyskultur og lysdesign har blitt omtalt i norsk rikspresse i 
240 oppslag. Her er et utdrag fordelt på følgende saker: 

Må ha strengere lysregulering 
Valdres 08.12.2020 

Oppfordrer kommunene 
til å lage gode, strategiske 
lysplaner
Norske landskapsarkitek-
ters forening 01.12.2020

Med riktig bruk av LED kan 
vi redusere lysforurensing
Tekniske nyheter 
02.12.2020

Med riktig bruk av LED kan 
vi redusere lysforurensing
ITBAktuelt 01.12.2020

Verden i et nytt lys 
Morgenbladet, 20.11.2020

Lysforurensning
Klassekampen, 27.11.2020

Norsk Lyspris til Rambøll  
for Farrisbrua
NTB Info 13.11.2020

Spesialdesignede lykter 
vant pris 
Budstikka, 13.11.2020
 
Farrisbrua vant nok en pris 
Østlands-Posten 14.11.2020

Farrisbrua vant Lyspris
NRK Vestfold og Telemark, 
12.11.2020

Norsk Lyspris 2020 til Far-
risbrua og Sandvika-lykta
Byggfakta, 12.11.2020
 
Totalrenovering og ny 
LED-belysning vil heve 
arbeidsgleden 
ITBAktuelt 03.11.2020 

Norsk Lyspris 2020 til Far-
risbrua og Sandvika-lykta 
Norske landskapsarkitek-
ters forening, 18.11.2020
 
Norsk Lyspris 2020 til Far-
risbrua og Sandvika-lykta
Budstikka,13.11.2020

Oppfordrer kommunene 
til å lage gode, strategiske 
lysplaner
Norske landskapsarkitek-
ters forening, 01.12.2020
 
COWI og Naturhistorisk mu-
seum i Bergen vinner Norsk 
Lyspris 2020 
NTB Info, 12.11.2020

Universitetsmuseet har 
vunnet lyspris 
På Høyden, 12.11.2020

Her er vinnerne av Norsk 
Lyspris 2020 
Bygg Fakta, 12.11.2020
 
Årets lyspris er delt ut til 16 
spennende prosjekter 
ITBAktuelt, 12.11.2020

Her er vinnerne av Norsk 
Lyspris 2020
Fremtidens Byggnæring, 
12.11.2020

Stavanger vant lyspris
Dagsavisen Rogalansavis, 
11.11.2020

Totalrenovering og ny 
LED-belysning vil heve 
arbeidsgleden 
ITBaktuelt, 03.11.2020
 
Asplan Viak er nominert til 
Norsk Lyspris 2020 
Fremtidens Byggenæring 
29.10.2020

Lysplan kan få lyspris
Stavanger kommune, 
26.10.2020

Brua kan få gjev pris 
Østlandsposten 17.10.2020

Deichmanske bibliotek 
nominert til Norsk Lyspris 
2020, med 16 i alt 
ITBAktuelt, 15.10.2020

Kathrine (40) kan få pris 
for jobben hun har gjort i 

Larvik: - Man føler det er en 
belønning for det man gjør 
Østlands-Posten Pluss, 
14.10.2020

Farrisbrua nominert til 
Norsk Lyspris 2020
Utemiljønytt, 13.10.2020

Bærum Kulturhus kan  
vinne lyspris 
Budstikka, 13.10.2020

Farrisbrua fikk lyspris som 
beste utendørsprosjekt
Veier 24, 12.11.2020

Her er de nominerte til 
Norsk Lyspris 2020 
Fremtidens byggnæring 
12.10.2020

Amfi Moa nominert til  
Norsk Lyspris 
Tekstilforum, 12.10.2020

E-læringskurs for å spre 
kunnskap om lys og  
belysning 
ITBAktuelt, 25.08.2020

Lyskultur på turné
Bygg Fakta, 25.08.2020
 
Sparer strøm: Narrer hjer-
nen til å tro at det er lyst 
Teknisk Ukeblad, 
07.08.2020

Søk Norsk Lyspris
Fremtidens byggnæring, 
04.08.2020
 
Byutvikling med store 
ambisjoner
Bygg Fakta, 23.07.2020

Under kan vinne Nordisk 
lyspris
Lister, 30.04.2020

Led er kommet for å bli
Morgenbladet 07.02.2020

Skrekkfilmhvite byer
Morgenbladet 31.01.2020

Norsk lyspris:  

71
Lysprisen:  

9
Lyskultur:   

82
Norsk lyspris :  

71
Norsk Lyspris og Lyskultur: 

75
Lysforurensing og LED:   

32
Lysdesign:  

1011
Lysdesign og Lyskultur: 

44

Rekkevidde Totale  
visninger

Frekvens Videovisninger Stoppeffekt Gjennomføring Lenkeklikk

E-læringskurs 40 876 247 098 6,05 52 875 21% 3% 243

Lysveilederen 35 496 159 145 4,48 38 361 24% 19% 130

Sum 58 291 406 243 6,97 91 236 23% 15% 373
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I løpet av 2020 har daglig leder i Lyskultur Katia Valerie Banoun blitt 
utnevnt til Vice Chairman of The Association Committee Board i Lightin-
gEurope. 

Tidlig planlegging og implementering av riktig belysning kan føre til økt 
produktivitet og effektivitet, økt trivsel, velvære, sikkerhet og trygghets-
følelse og energibesparelser. I 2020 sendte Lyskultur et brev til Kommu-
nal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og oppfordret regjeringen 
til å inkludere oppgradering av belysningsanlegg i alle renovasjonspro-
sjekter av bygninger. 

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 seg 
til 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’Eclairage (CIE) er en teknisk, vitenska-
pelig og kulturell non-profit organisasjon. CIE er et internasjonalt forum 
der medlemmene kan diskutere og utveksle informasjon om lys, utvikle 
grunnleggende målestandarder og metodikk, medvirke til utvikling av 
internasjonale og nasjonale normer, og bearbeide og utgi standarder, 
publikasjoner og rapporter i samarbeide med andre standardiserings-
organisasjoner som ISO og CEN. Lyskultur er medlem i CIE og Norsk 
representant gjennom Norsk lysteknisk komité.

DOGA 
Lyskultur og DOGA samarbeider om Lysets dag, og det er DOGA som 
huser arrangementet.

Grønn Byggallianse 
Lyskultur og GB samarbeider om kurs og kompetanseheving innen lys, 
belysning og BREEAM. I 2020 har Lyskultur holdt kurs for driftsteknike-
re som GB gjennomfører og i fellesskap gjennomført et faglig påfyll om 
BREEAM-NOR og de krav til lys og belysning som er der.

ISO 
International Organization for Standardization (ISO) utvikler og publise-
rer internasjonale standarder. Organisasjonen består av representanter 
fra ulike nasjonale standardiseringsorganer. Lyskultur deltar i SN/K 249 i 
standardiseringsarbeid. Dette er Standard Norges speilkomité for arbei-
det 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) 
Professor Petter Bergerud var jurymedlem for Norsk Lyspris i 2020.

LightingEurope 
Lyskultur er nasjonalt medlem av LightingEurope (LE), som er lysbran-
sjens talerør i EU. EU har stor innflytelse på lovverket i de ulike landene. 
80 % av nasjonale lover i medlemslandene er basert på EUs lover, noe 
som også i vesentlig grad påvirker belysning. LightingEurope driver aktiv 
lobbyvirksomhet og er belysningsbransjens dedikerte stemme i Brüssel. 
Det er totalt 35 000 lobbyister som jobber inn mot EU innen ulike bransjer 
og interesseområder. Lyskulturs daglig leder Katia Valerie Banoun ble 
valgt inn i LightingEuropes Executive Board i 2019, og som Vice Chairman 
of The Association Committee Board i 2020. To av Lyskulturs medlem-
mer; Anders Bru fra Glamox AS og Sven Erik Brath, sitter i to av Lighting-
Europe´s arbeidsgrupper.

NELFO 
Lyskultur har i samarbeid med NELFO arrangert kurs for deres medlem-
mer. NELFO har et utvalg av Lyskulturs publikasjoner som kan kjøpes i 
Nelfobutikken. I 2020 har også Lyskultur, i samarbeid med NELFO, holdt 
landsdekkende opplæring av faglærere for elektro-lærlinger for å fremme 
Lyskulturs e-læringskurs i belysning og universell utforming. Dette kurset 
inngår i Nelfos læreplaner for 2020, og hittil har 486 lærlinger gjennom-
ført det.

Noralarm 
Lyskultur samarbeider om faget nødlys.

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

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Lyskultur bidrar med kompetanse i belysningsfaglige spørsmål, og holder 
jevnlig kontakt med NVE i forbindelse med dette.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) 
Lyskultur sammarbeider om ulike temaer for å fremme belysning ovenfor 
NALs medlemmer.

Norsk Elektroteknisk Komité (NEK)
Lyskultur har flere medlemmer som sitter i normkomiteen NK34 foruten 
om daglig leder og fagansvarlig.
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Norske Lysdesignere 
Lyskultur samarbeider og koordinerer aktiviteter og arrangementer med 
foreningen.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
Lyskultur samarbeider tett med institutt for arkitektur, innen dagslys. 
NTNU bidrar jevnlig med fagartikler til magasinet Lyskultur.

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) 
Lyskultur samarbeider med Lysgruppen i RIF.

Standard Norge + Standard Online 
Lyskulturs medlemmer er en vesentlig del av SN/K 249 som er Norges 
speilkomité for arbeidet i CEN/TC 169 Light and lighting og ISO/TC 274 
Light and lighting. Standard online selger Lyskulturs publikasjoner. 

Statsbygg 
Lyskultur sammarbeider om faglige publikasjoner og faglig påfyll.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 
USN tilbyr bachelorgrad i Lysdesign. Fagmiljøet samarbeider tett med 
Lyskultur, som jobber for å stimulere til økt kompetanse innenfor lys og 
belysning i Norge. Lyskultur og bransjen jobber videre med å etablere en 
«industrimaster» i Lysdesign i samarbeid med USN. Lyskultur har i 2020 
aktivt markedsført studiet “Bachelor i arkitektonisk lysdesign”. 

Publikasjoner og faglig virksom
het

6
I 2020 har følgende veiledere undergått revideringsarbeid:

Publikasjon nr. 1B, Luxtabell
De siste to årene har det vært arbeidet med en revidering av den Eu-
ropeiske standarden EN 12464-1 Light and lighting – Lighting of work 
places – Part 1: Indoor work places. Revideringen ledes av Andres Bru 
fra Glamox og medlem av NLK og øvrige i skrivegruppen består av 
Eirin Berg fra Fagerhult, Sigurd Heen Carlsen fra Norconsult og Bulut 
Büküm fra Siteco. Skrivegruppen er også i jevnlig dialog med Erlend 
Lillelien fra Asplan Viak som også arbeidet med utarbeidelsen av den 
Europeiske standarden som ligger til grunn.

Publikasjon nr. 3, Idrettsbelysning
Publikasjonen erstatter Lyskulturs publikasjon Nr. 3 – Idrettsbelys-
ning fra 2013. Publikasjonen viser hvordan man løser utfordringer når 
det gjelder krav og ønsker fra forskjellige brukergrupper, miljøpåvirk-
ninger og energibruk i idrettsanlegg. Den forrige utgaven var en vei-
ledning til NS-EN 12193:2007, mens denne utgaven er en veiledning til 
gjeldende utgave – NS-EN 12193:2018. Redaktør for revideringen er 
Tore Krok Nielsen. Denne ligger nå tilgjengelig på lysveilederen.no

Publikasjon nr. 11, Belysning for eldre og svaksynte
Publikasjonen om belysning for eldre og svaksynte fra 1997 skal 
revideres og arbeidet startet opp i slutten av 2020 og vil pågå i 2021. 
Helga Iselin Wåseth fra USN og medlem av NLK vil lede arbeidet med 
revideringen.

Publikasjon nr. 19, Lys og energibruk
Revideringen vil være ferdigstilt i løpet av 2021 og være tilgjengelig 
på lysveileder.no. Skrivegruppen består av Pål J. Larsen fra Norcon-
sult og Henrik Berg fra Fagerhult. 

Publikasjon nr. 17, Belysning i museer og samlinger
Publikasjonen skal revideres og vil få tittelen «Belysning i museer, 
gallerier og utstillinger». Publikasjonen skal presentere oppdatert 
kunnskap om belysning innenfor bruksområdet, både innendørs og 
utendørs. Prosjektgruppen blir ledet av Lyskulturs fagansvarlig Tomas 
Sjögren og de fagpersoner som inngår i skrivearbeidet er Kathrine 
Hjelmeset fra Rambøll, Anne Cecilie Hopstock fra Statsbygg, Stian 
Lindquist fra Zenisk og Kim Hughes fra Bright. Publikasjonen forven-
tes å bli ferdigstilt i 2021.
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Publikasjon nr. 25, Belysning av veier, gater og byrom
Det har i 2020 vært arbeidet med en revidering av publikasjonen Belys-
ning av veier, gater og byrom fra 2014. Revideringen ledes av og utføres 
av Hans Øien i Zumtobel Group. Revideringen ble ferdigstilt i 2020 og vil 
være tilgjengelig i lysveileder.no i begynnelsen av 2021. 

Prosessveileder - Bedre belysning
Prosessveileder for å ivareta belysning fra “a til å” i prosjekter. Lyskulturs 
øverste faglige organ NLK har satt ned en gruppe for å utarbeide en vei- 
leder som skal bidra til at belysning skal bli bedre ivaretatt fra planlegging 
til ferdigstillelse av et prosjekt. Arbeidet skal resultere i en prosessbe-
skrivelse 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 fra Luminator, Mari Høvik Gaasemyr fra Norconsult, Morten 
Jensen fra Light Bureau, Sven Erik Brath fra SafetyGuide og Tomas Sjö-
gren fra administrasjonen. Veilederen vil være publisert og tilgjengelig for 
alle i begynnelsen av 2021.

Det har i 2020 vært arbeidet med følgende faktaark:

Korrekt sammenligning av LED-armaturer
To nye faktaark, et for innendørs LED-armaturer og et for utendørs 
LED-armaturer, vil ta opp de mekaniske og lystekniske egenskapene som 
er viktige å oppgi for at LED-armaturer skal kunne sammenlignes på en 
korrekt og rettferdig måte. Disse to faktaarkene vil være tilgjengelige i 
lysveileder.no og for Lyskulturs medlemmer i begynnelsen av 2021.

Revidering av faktaark 06, Lysforurensning
Lyskulturs faktaark om lysforurensning fra 2016 er under revidering og vil 
være tilgjengelig i lysveileder.no og for Lyskulturs medlemmer i begyn-
nelsen av 2021.

1

BEDRE BELYSNING  
Prosessveileder

2021

BEDRE BELYSNING 
Prosessveileder

Prosjekter
7

7.1. BUSINESS CLIMATE INDEX LIGHTINGEUROPE
I 2020 har Lyskultur deltatt i Business Climate Index, som ble lansert av 
LightingEurope sine medlemsorganisasjoner for å kunne observere og 
analysere makromarkedet i den europeiske belysningsindustrien. Under-
søkelsen gjennomføres to ganger per år, og samler inn omsetningspro-
senten for fem produktklasser (innendørsbelysning, utendørsbelysning, 
dekorativ belysning, lyskilder, drivere/forkoblinger og komponenter) samt 
prognoser for det neste halvåret. 

7.2. E-LÆRINGSKURS I BELYSNING OG UNIVERSELL UTFORMING
Lyskultur fikk midler fra Bufdir 2019 (Barne- ungdoms- og familiedirekto-
ratet) for utarbeidelse av e-læringskurs i belysning med særskilt fokus på 
universell utforming. I 2020 fikk vi ytterligere midler fra Bufdir til lanse-
ring og landsdekkende formidling av e-læringskurset. Vi utarbeidet en 
omfattende kampanjestrategi hvor målet var å skape oppmerksomhet og 
vekke interesse for e-læringskurset samt de andre tilbudene til Lyskultur, 
som online-kurs og Lysveilederen. Dette innebar sterkere tilstedeværelse 
på Facebook og LinkedIn, oppdatering av nettsiden og utsendelser av 
nyhetsbrev.

I samarbeid med Nelfo gjennomførte vi fagseminarer og opplæring i 
e-læringskurset for faglærere på opplæringskontorene i hele landet.

“Vi har fått belysning og universell 
utforming inn som obligatorisk 
del av opplæringen av lærlinger 
hos Nelfo. Hittil har 486 lærlinger 
gjennomført kurset.”

Rekkevidde Totale 
visninger

Frekvens Video- 
visninger

Stoppeffekt Gjennom- 
føring

Lenkeklikk

E-læringskurs 40 876 247 098 6,05 52 875 21% 3% 243

Lysveilederen 35 496 159 145 4,48 38 361 24% 19% 130

Sum 58 291 406 243 6,97 91 236 23% 15% 373
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MEDLEMMER
I løpet av 2020 har Lyskultur fått 21 nye medlemmer. Per 31.12.2020 
har Lyskultur totalt 251 medlemmer innenfor nedenstående kategorier. 
Oversikt over medlemsbedriftene finnes på organisasjonens nettsider. Ny 
serviceavgift og ny medlemsgruppe ble stemt frem på Årsmøtet 7. mai 
2020, med virkning fra 2021.

Serviceavgift for foreningsåret 2021 

A – Ordinære medlemmer:          
Gr. 1 Enkeltpersonforetak eller firma med kun en ansatt/årsverk*
 Fast avgift kr. 3.708,-
Gr. 2 Bedrifter 2-9 ansatte/årsverk* 
 Fast avgift kr. 8.034,-
Gr. 2B Leverandører og importører av belysningsutstyr betaler fast 

avgift kr. 8.034, i tillegg 0,5 promille av omsetning,- 
maksimum kr. 55.050,-

Gr. 3 Bedrifter 10-49 ansatte/årsverk*
 Fast avgift kr. 13.081,-
Gr. 3B Leverandører og importører av belysningsutstyr betaler fast 

avgift kr. 13.081,- i tillegg 0,5 promille av omsetning,  
maksimum kr. 55.050,-  

Gr. 4 Bedrifter 50-100 ansatte/årsverk*
 Fast avgift kr. 16.171,-
Gr. 4B Leverandører og importører av belysningsutstyr betaler fast 

avgift kr.16.171,,- i tillegg 0,5 promille av omsetning,  
maksimum kr. 55.050,-

Gr. 5 Bedrifter 100 + ansatte/årsverk*
 Fast avgift kr. 22.000,-
Gr. 5B Leverandører og importører av belysningsutstyr betaler fast 

avgift kr. 22.000,- i tillegg 0,5 promille av omsetning,  
maksimum kr. 55.050,-

Gr. 6 Foreninger, nonprofit organisasjoner, kommuner, skoler med mer. 
 Fast avgift kr. 8.034,-

B – Personlig medlemmer:  
Studenter, pensjonister og andre enkeltpersoner uten firmatilhørighet, 
samt enkeltpersoner i virksomheter som er ordinære medlemmer, kan 
søke medlemskap som personlige medlemmer. Personlige medlemmer 
har samme rettigheter som ordinære medlemmer, men ikke stemmerett 
på Lyskulturs årsmøte.

Gr. 7 Personlige medlemmer: Studenter, pensjonister og andre enkelt-
personer uten firmatilhørighet, samt enkeltpersoner i virksomhe-
ter som er ordinære medlemmer. Fast avgift kr. 515,- 
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n C – Æresmedlemmer 
Styret kan foreslå Årsmøtet å velge personer som på fortjenestefull måte 
har bidratt til fremme av Lyskulturs formål til æresmedlemmer. Ingen 
avgift 
 
*Antall ansatte hentes fra Brønnøysundregisteret, dersom årsverk ønskes 
registrert, meldes dette som egen kommentar.

Alle priser er oppgitt eks. mva.

ÅRSMØTET
Medlemmene er gjennom Årsmøtet Lyskulturs øverste myndighet. Års-
møtet ble i år utsatt pga korona til 7. mai og gjennomført digitalt. Her ble 
årsberetning, regnskap, revisjon og budsjett godkjent. I tillegg ble det 
avholdt valg av styremedlemmer, medlemmer til Norsk Lysteknisk komité 
og Informasjons- og kompetanseutvalget.

STYRET 
Styret forvalter Lyskulturs midler og kontrollerer dens virksomhet. Styret 
har ansvar for at det utarbeides forslag til årlig arbeidsprogram og bud-
sjett, og er ansvarlig for gjennomføring av Årsmøtets vedtak. Styret har i 
løpet av 2020 hatt 8 møter.

Årsmøtet

Styret

Daglig leder

Kurs og fagkoordinator
Prosjekt- og markedskoordinator

Publikasjon- og fagansvarlig

Regionsråd

Regionale grupper

Norsk lysteknisk komité
Informasjons- og  

kompetanseutvalget
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Internasjonalt skal NLK: 
Representere Norge på møter i forbindelse med CIE. Ivareta norske fagli-
ge interesser innen lys og belysning i europeiske og andre internasjonale 
standardiseringsorganisasjoner; IEC, ISO, CEN og CENELEC, 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 forslagene til europastandard, prEN, eller 
vedtatte NS og EN-standarder. 

Norge plikter gjennom EØS-avtalen å implementere og bruke EN-stan-
dardene. 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 komitéens medlemmer be-
grenser seg. 

Det har i 2020 vært arbeidet med revidering av følgende publikasjoner:
Publikasjon nr. 1B, Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belys-
ningsanlegg
Publikasjon nr. 3, Idrettsbelysning (ferdigstilt og publisert i Lysveilederen)
Publikasjon nr. 11, Belysning for eldre og svaksynte
Publikasjon nr. 19, Lys og energibruk
Publikasjon nr. 17, Belysning i muséer og samlinger 
Publikasjon nr. 25, Belysning av veier, gater og byrom
Prosessveileder - Bedre belysning

Det har i 2020 vært arbeidet med revidering av følgende faktaark: 
Faktaark 06, Lysforurensning
LED-armaturer - For en korrekt sammenligning av utendørs LED-armaturer
LED-armaturer - For en korrekt sammenligning av innendørs LED-armaturer

INFORMASJONS- OG KOMPETANSEUTVALGET (IKU)
IKU har til oppgave å gjennomføre utvalgte oppgaver knyttet til Lyskulturs 
arbeidsprogram. Gruppens sammensetning 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 Styret 2020 
Styreleder, Janne Grindheim 
Nestleder, Geir Skeie 
Styremedlem / NLK leder, Tom Bergseng 
Styremedlem / IKU leder, Magnus Hatlemark 
Styremedlem, André Fosse 
Styremedlem, Geir H Andersen  
Styremedlem, Kai Wilberg 
Styremedlem, Terje Nesjem 
Styremedlem, Kristin Bredal 
Styremedlem /Regionrådsleder Gunnar Molven Aasland 
Styremedlem Tore Ledaal

Administrasjonen 
Daglig leder, Katia Valerie Banoun 
Publikasjon- og fagansvarlig, Tomas Sjögren 
Prosjekt- og markedskoordinator, Josephine Schøyen 
Kurs- og fagkoordinator, Ingvild Imeland Gjesme
Redaktør Magasinet Lyskultur, Halvor Gudim 
Medieselger, Grethe Ånerud

NORSK LYSTEKNISK KOMITÉ (NLK)
(NLK) Norsk Lysteknisk komité (NLK) har til oppgave å ivareta Lyskul-
turs faglige kvalitet og interesser nasjonalt og internasjonalt. NLK skal 
representere Den internasjonale kommisjonen for belysning – la Commis-
sion Internationale de l’Eclairage (CIE) nasjonalt og delta i deres arbeid 
internasjonalt. NLK skal etterstrebe å være det øverste lys- og belys-
ningsfaglige organ i Norge. Komitéen medvirker i undervisning, forskning 
og utvikling. NLK har i løpet av 2020 hatt 6 møter.

Sammensetning Norsk Lysteknisk komité 2020: 
Leder, Tom Bergseng 
Nestleder, Barbara Matusiak 
Medlem, Jan Henrik Wold 
Medlem, Helga Iselin Wåseth 
Medlem, Sven Erik Brath 
Medlem, Anders Bru 
Medlem, Hans Øien 
Medlem, Arne Jørgensen 
Medlem, Mari 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). 
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Sammensetning Informasjons- og kompetanseutvalget per 2020: 
Leder, Magnus Hatlemark 
Medlem, Nils Erik Magnell 
Medlem, Anders Bjerke Pedersen 
Medlem, Stein Skinstad 
Medlem, Kathrine Hjelmeset 
Medlem, Linda Knoph 
Medlem, Frederik Friederichs
Medlem, Dan Fayen 
Medlem, Kim Hughes
Medlem, Tord Christensen 
Medlem, Erik Nordermoen

I 2020 har IKU blant annet jobbet med: 

Arbeid i regionene for å hjelpe til med å skape mer engasjement og flere 
medlemmer 
IKU har bistått og deltatt på enkelte regionsmøter og Månedens Bygg.

Månedens Bygg 
IKU har bistått Lyskultur med å definere kandidater til Månedens Bygg. 
Det er vedtatt at nominerte prosjekter til Norsk Lyspris blir prioritert og 
at disse blir presentert som Månedens Bygg. Det har blitt gjennomført to 
Månedens Bygg-arrangementer fordelt på alle regioner.

Faglig påfyll 
IKU har bistått Lyskultur med innspill til faglig program for Faglig på-
fyll-arrangementer.

Lysets dag 
Komitémedlemmer av IKU var representert i programkomitéen for ar-
rangementet, som var ansvarlig for utarbeidelse av konferansens faglige 
innhold og foredragsholdere.
Dessverre ble dette arrangementet betydelig endret pga Covid-19, og ble 
gjennomført digitalt kun med utdeling av Norsk Lyspris. 

Kommunikasjonsarbeid 
IKU har bistått Lyskultur med innspill til administrasjonen om hvordan 
Lyskultur sitt kommunikasjonsarbeid er og hva som kan forbedres/endres.

Å
rsregnskap 2020

9
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Resultatregnskap 2020 Balanse per 31. desember 2020
Resultatregnskap

Lyskultur

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Salgsinntekt 7 099 397 7 865 868
Annen driftsinntekt 5 904 655

Sum driftsinntekter 7 105 301 7 866 522

Varekostnad 1 993 000 2 532 436
Lønnskostnad 1 3 195 544 3 956 422
Annen driftskostnad 2 1 691 865 1 597 707

Sum driftskostnader 6 880 410 8 086 565

Driftsresultat 224 892 -220 043

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 53 305 7 418
Annen finansinntekt 2 960 15
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 44 334 65 502
Annen rentekostnad 1 988 856
Annen finanskostnad 5 372 1 114

Resultat av finansposter 93 240 70 964

Ordinært resultat 318 131 -149 079

Årsresultat 318 131 -149 079

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 318 131 0
Overført til udekket tap 0 149 079

Sum overføringer 318 131 -149 079

Lyskultur Side 2

Balanse
Lyskultur

Eiendeler Note 2020 2019

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 576 698 1 829 464
Andre kortsiktige fordringer 149 238 67 612

Sum fordringer 725 936 1 897 076

Investeringer
Markedsbaserte aksjer 1 622 641 1 578 306

Sum investeringer 1 622 641 1 578 306

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 1 795 762 660 115

Sum omløpsmidler 4 144 338 4 135 497

Sum eiendeler 4 144 338 4 135 497

Lyskultur Side 3
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Balanse per 31. desember 2020 Noter
Balanse

Lyskultur

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Lyskulturs fond 1.1. 2 554 962 2 704 041

Sum innskutt egenkapital 2 554 962 2 704 041

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 318 131 0
Udekket tap 0 -149 079

Sum opptjent egenkapital 318 131 -149 079

Lyskulturs fond 31.12 4 2 873 094 2 554 962

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 264 803 536 554
Skyldig offentlige avgifter 266 778 408 514
Annen kortsiktig gjeld 5, 6 739 663 635 467

Sum kortsiktig gjeld 1 271 244 1 580 535

Sum gjeld 1 271 244 1 580 535

Sum egenkapital og gjeld 4 144 338 4 135 497

Bærum, 11/02-2021
Styret i Lyskultur

Janne Grindheim
styreleder

Geir Skeie
nestleder

Kristin Haldis Bredal
styremedlem

Kai Robert Wilberg
styremedlem

Tom Egil Bergseng
styremedlem

Magnus Hatlemark
styremedlem

Terje Nesjem
styremedlem

Andre Fosse
styremedlem

Gunnar Aasland
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 2020 2019
Lønninger 2 468 735 2 736 205
Arbeidsgiveravgift 353 583 407 323
Pensjonskostnader 151 898 130 705
Andre ytelser 221 328 682 189
Sum 3 195 544 3 956 422

Selskapet har i 2020 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 1 015 241
Annen godtgjørelse 14 388
Sum 1 029 629

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 62 091.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0

Note 2 Annen driftskostnad

2020 2019
Administrasjon 1 446 141 1 168 321
Informasjon og markedsarbeid 148 167 164 615
Annen driftskostnad 97 557 264 771
Sum annen driftskostnad 1 691 865 1 597 707

Note 3 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 157 800. Skyldig skattetrekk er kr. 157 800

(Årsrapporten er signert digitalt)
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Årsberetning 2020

Note 4 Lyskulturs fond 31.12.20

Lyskulturs fond 01.01.20 2 554 962
Årets overskudd til økning av Lyskulturs fond 318 131
Lyskulturs fond 31.12.20 2 873 094

Note 5 Annen kortsiktig gjeld

2020 2019
Periodiserte inntekter og prosjekter (se note 6) 488 759 345 642
Annen kortsiktig gjeld 250 904 289 824
Sum annen kortsiktig gjeld 739 663 635 467

Note 6 prosjekter - periodisering av kostnader og inntekter

Følgende prosjekter har inntekter og kostnader som er overført til 2020:
- 904585 Landsdekkende formidling av E-læringskurs med fokus på universell utforming

  

  

  

Årsberetning   2020  

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   

  

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.   
  

  2020   2019   2018   

Driftsinntekter   7   105   301  7   866   522  6   928   627  

Driftsresultat       224   892      -220   043      -276   193   

Årsresultat       318   131      -149   079      -267   104   

        

  31.12.20   31.12.19   31.12.18   

Balansesum   4 144   338  4   135   497  5   029   607  

Egenkapital   2 873   094  2 554   962  2 704   041  

Egenkapitalprosent   69,33   61,78   53,76   
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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   2020   vært   arbeidet   med   følgende   publikasjoner:   

● Publikasjon   nr.   1B,   Luxtabell   og   planleggingskriterier   for   innendørs   belysningsanlegg   
● Publikasjon   nr.   3,   Idrettsbelysning   (ferdigstilt   og   publisert   i   Lysveilederen)   
● Publikasjon   nr.   11,   Belysning   for   eldre   og   svaksynte   
● Publikasjon   nr.   19,   Lys   og   energibruk   
● Publikasjon   nr.   17,   Belysning   i   muséer   og   samlinger   
● Publikasjon   nr.   25,   Belysning   av   veier,   gater   og   byrom   
● Prosessveileder   -   Bedre   belysning   

Lyskultur   har   initiert,   koordinert   og   arbeidet   med   følgende   prosjekter   i   2020:   

● Landsdekkende   formidling   av   E-læringskurs   med   fokus   på   universell   utforming,   støttet   av   Bufdir   

  

  
Bærum,   11/02   -2021   
  
  
  

        

          
Janne   Grindheim     Geir   Skeie     Kristin   Haldis   Bredal   
Styrets   leder     Nestleder     Styremedlem   
  
  
  
  

        

          
Kai   Robert   Wilberg     Tom   Egil   Bergseng     Magnus   Hatlemark   
Styremedlem   
  
  

  Styremedlem     Styremedlem   

          
          

Terje   Nesjem     Andre   Fosse     Gunnar   Aasland   
Styremedlem     Styremedlem     Styremedlem   
  
  
  
  

        

          
Tore   Ledaal     Geir   Andersen     Katia   Valerie   Banoun   
Styremedlem     Styremedlem     Daglig   leder   
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