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Fløibanen i Bergen. Lyset dimmes opp og ned etter hvor vognen er. Det skaper dynamikk i bybilde og synskomfort for passasjerer. Foto: Norconsult
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Planlegging av lys
-et sammensatt fagområde

 

Vi har kunnskapen du trenger i ditt prosjekt.

Riktig bruk av lys hever prosjektets kvalitet. Lysdesign er naturlig og elektrisk lys i harmoni med  
omgivelsene. Teknikk, estetikk, funksjon og persepsjon kombineres for å skape optimale løsninger, 
samtidig som brukernes behov står i fokus. Våre lysdesignere har god erfaring med å jobbe i alle 
deler av prosjekter, fra konsept til detaljering og oppfølging  i byggefase.
Lysdesigneren jobber tett med de tekniske og de estetiske fagområdene for å utarbeide optimale 
løsninger i tverrfaglige prosjekter.

SAMMENSATT FAGOMRÅDE 
Å jobbe med lys handler om å lyssette     
menneskers omgivelser, det vil si rom og 
objekter, innendørs og utendørs. 
Gjennomtenkt bruk av belysning 
tilrettelegger for god synskomfort, lettere 
orientering, og kan påvirke opplevelsen av 
trivsel i tillegg til form og rom.     
Lysdesigneren kombinerer kunnskap om lys,
teknikk, persepsjon og arkitektur i 
planlegging av belysning. Utnyttelse av det
naturlige dagslyset, og hvordan man får den 
kunstige belysningen til å harmonere
med dette er også et viktig aspekt ved faget.
Norconsult tilbyr rådgivning og prosjektering 
av elektrisk lys og dagslys. 

TVERRFAGLIG SAMHANDLING 
Norconsult er dekket opp av et  erfaglig 
team med bakgrunn fra både tekniske
og estetiske fag innen belysning. Med          
erfaring og kompetanse fra alle faser i et
prosjekt kan vi løse et bredt spekter av        
oppgaver knyttet til fagfeltet. 
I Norconsult sitter det lysdesignere og 
belysningsplanleggere med utdannelse 
innen lysdesign, elektro, energi og miljø, 
arkitektur, daglys og energieff ektivisering.
Lysdesigneren samarbeider tett med 
elektrorådgiveren for å sikre løsningenes
installasjons- og driftstekniske kvalitet. 
Designprosessen følger hele prosjektet og  
bidrar til innovative belysningsløsninger 
som oppnår den perfekte balansen mellom 
funksjon og estetikk.

• 

ARBEIDSPROSESS
I samarbeid med arkitekt og andre relevante 
fag i prosjektet utarbeides et overordnet
lyskonsept. Variasjoner i lysmiljøet og 
hvordan man bruker lyset er med på å
skape ulike identiteter. Lys kan være med på 
å beskrive tid i arkitekturen og det 
legges derfor føringer for lysstyring allerede i 
konseptfasen.

Lyskonseptet beskrives med tekst og 
illustrasjoner og danner grunnlaget for 
lysplanen.
Det utarbeides løsningsforslag for 
belysningen, hvor faktorer som
investeringskostnad, energibruk og 
driftskostnad, vedlikehold, estetikk og 
opplevelse avveies. Armaturer og utstyr 
velges ut fra den oppgaven lyset skal løse.
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PRODUKT OG TJENESTER
Norconsult har bred erfaring med både      
innendørs og utendørs belysning og kan 
bistå i alle faser av prosjekteringen. 

• Behovsanalyse
• Konseptutvikling
• Overordnede lysplaner
• Armaturplan -plassering
• Lysberegning
• Beskrivelser
• Kostnadsoverslag
• Beregning av livsløpskostnader
• Prøvelyssetting
• Utredning av eksisterende
           belysning
• LENI-beregninger
• BREEAM
• Evaluering av tilbud
• Befaring av ferdig anlegg
• Lysmålinger av alle lysparametre
• Dagslysberegninger og rådgiving

ARBEIDSOMRÅDER
Norconsult har erfaring med de  este typer 
områder både nybygg og rehabilitering

• Lufthavn/Flyplass
• Kontorbygg
• Kulturbygg
• Sikringsbelysning
• Sykehus og institusjonsbygg
• Undervisningsbygninger
• Industri
• Samferdsel
• Idrettsanlegg
• Vei, gate og park
• Tunneler
• Broer
• Kraftstasjoner
• Fasader
• Overordnede lysplaner
• Antikvariske bygg og områder/reha-

bilitering
• Bolig, Hotell
• Kjøpesenter

HVORFOR BRUKE EN LYSDESIGNER?

For at et bygg eller uteområde skal fremstå 
best mulig og bli benyttet til sitt fulle 
potensiale, er det viktig å bruke tid på 
planlegging av lys og belysning. 
Lysdesigneren bruker tid på å kvalitetssikre 
lyset både når det gjelder hvordan man 
bruker lyset estetisk, hvordan brukeren 
opplever området og energibruken i 
belysningsanlegget.
God planlegging av energieff ektivisering i 
belysningen kan spare deg for
betydelige kostnader til strøm. Både ved at 
belysningen trekker mindre watt, men
også ved at det blir et mindre behov kjøling 
i bygget.
Brukeropplevelsen er også en viktig del av 
planlegging av belysning tilpasses de 
forskjellige områder. Styring av lyset er en 
viktig del av dette som lysdesigneren 
planlegger i prosjektet i samarbeid med 
oppdragsgiver og eventuelt brukere.

Helsfyr t-banestasjon
Foto: Tomasz Majewski
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Kulturkvatalet i Bodø, Biblioteket
Foto: Eurobib

DAGSLYSPROSJEKTERING OG RÅDGIVNING
Dagslys er en av de viktigste lyskildene i et 
bygg, både for arkitekturen men også for 
helse og velvære.
Med dagens tekniske regelverk og TEK17 
settes det et minimumskrav til dagslys, 
men det sier lite om dagslysets naturlige 
egenskaper. 
Et skille mellom direkte sollys og diff ust 
himmellys er parametere vi tar i betraktning 
ved dagslysprosjektering og rådgiving. 
Dagslysets tilstedeværelse inn i bygninger, 
hvor mennesker i dag tilbringer mesteparten 
av tiden, påvirker oss på et   fysiologisk og 
biologisk plan da mesteparten av 
menneskers stimuli kommer hjennom det 
visuelle. Dagslyset har gjennom sin 
tilstedeværelse i bygget en stor innvirkning 
på mennesket. 

I Norconsult jobber vi med dagslys 
rådgiving i alle faser av prosjektene, fra 
skisse til  ferdig bygg. Vår kompetanse 
omfatter både rådgiving om dagslysets 
arkitektoniske og funksjonelle design i både 
bygninger og uteområder. Samt 
dagslysberegning for å sikre gode 
dagslysforhold i bygg. 

• Generell rådgiving rundt dagslys,  
ytelse og utnyttelse

• Dagslysberegninger 
• Utredninger/studier 
• Rådgiving ved funksjonsendringer
• Rådgiving ved lovendringer
• Dagslysmålinger 
• Rådgiving ved dagslys og belysnings 

integrasjon (integrert lysdesign)
• Nybygg, og rehabilitering

Analyse og dagslysberegning
Foto: Norconsult



Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrift-
ene i Norden, med virksomhet som spenner over  re verdensdeler. Våre tjenester 
er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er 
engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann 
og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Selskapet har 3 800 
medarbeidere og  101 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger 
i Sandvika utenfor Oslo. Selskapet er eid av egne medarbeidere.

Om Norconsult


