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1.0 Sammendrag 
– 
 
Pilotprosjektet “Idékonkurranse for lysdesign med fokus på universell utforming” skal 
øke fokus på belysning som bidrar til å heve områder og bedrer tilgjengeligheten. 
 
Lyskultur har ved hjelp av tilskudd fra Husbankens kompetansetilskudd til 
bærekraftig bolig- og byggkvalitet lansert et pilotprosjekt for idékonkurranser innen 
lysdesign og universell utforming.  
 
Lyskultur utviklet og administrerte dette prosjektet, med den hensikt å tilrettelegge for 
konkurranser som vil innhente konkurransebidrag som utmerket seg som 
forbilledlige bidrag innen universell utforming med forståelse for de utvalgte 
områdenes særegne kvaliteter. 
 
Lyskultur er norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning, og er 
landsdekkende med regionale avdelinger og komitéer. Våre medlemmer er 
toneangivende aktører innenfor belysningsbransjen; fra lysdesignere og rådgivende 
ingeniører til produsenter, installatører, importører og salgsleddet innenfor belysning. 
Lyskulturs medlemmer er aktive bidragsytere i utviklingen av nasjonale og 
internasjonale standarder, rapporter og veiledere. 
 
Med bakgrunn i den store etterspørselen etter belysningskompetanse ønsket 
Lyskultur å være et nav i formidlingen av gode prosjekter og løsninger innen 
belysning og universell utforming, som enkelt kan tas i bruk av kompetansesøkende. 
Konkurransetjenesten skal inspirere beslutningstakere og kompetansesøkende til å 
anskaffe belysning utover minstekravene, og gi et etterlatt inntrykk av at universell 
utforming er mer enn belysning etter standardiserte krav. 
 
 
2.0 Innledning 
– 
 
Lys og belysning er et komplekst tema som ofte blir stemoderlig behandlet av 
byggherrer og entreprenører. Det finnes etablerte retningslinjer og veiledninger 
vedrørende krav til belysning i ulike bygg, brukssituasjoner og miljø. Lysdesignfaget 
er sammen med teknologien under rask utvikling, og det er viktig å øke 
bestillerkompetanse for oppdragsgivere ved å kunne vise til gode forbildeprosjekter 
innen universell utforming. 
 
Det er stor usikkerhet om hva som inngår i god belysning og de krav som stilles, noe 
som dessverre medfører at mange utbyggere/entreprenører kun jobber etter 
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minstekrav for belysning. Ved utarbeidelse av konkurranser, og formidling av disse, 
vil vi kunne forvente større kunnskap og engasjement for lysdesign. 
Lysdesignkonkurranser handler om problemløsning i bred forstand og har sin styrke 
fordi det etterspørres konkurrerende kreativitet.  
 
Lyskultur tilbyr oppdragsgivere, kommuner, byggherrer og arkitekter veiledning og 
bistand til å finne rett lyskompetanse til det arbeidet som skal utføres. Lyskulturs 
konkurransetjenester følger oppdragsgiver gjennom hele konkurranseforløpet, fra 
idé- og konseptutvikling, utlysning av konkurransen og frem til kåringen av beste 
kandidat. 
 
 
3.0 Idékonkurranser 
– 
 
Lyskultur ønsker å sette idé- og konseptutvikling i lysfaget på dagsorden, og sikre at 
faget på lik linje som andre fagdisipliner vil være med på å legge premissene for 
samfunnsdebatten innen urban utvikling, med fokus på gode og miljøvennlige 
arbeids- og bomiljøer i kombinasjon med høy livskvalitet. 

 
Skjermskudd fra lyskulturs nettsider. Se også vedlegg 1: Lyskulturs konkurranseveileder i PDF. 
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Idékonkurranser er åpne konkurranser, med en hensikt om å få frem idéer som kan 
gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter. Innbyderne fremmer sine 
idéforslag for en utvalgt jury med relevant faglig kompetanse som hovedsakelig 
bedømmer anonyme prosjekter. 
 
Konkurransjetjenester er utbredt i mange bransjer, og Lyskultur ønsker at både 
offentlige og private oppdragsgivere skal ta i bruk Lyskulturs konkurranser for å bidra 
til vekst og formidling av lysdesignfaget. Tilrettelagte idékonkurranser setter 
løsningsforslaget i sentrum, og gir et godt beslutningsgrunnlag på et tidlig tidspunkt. 
 
Det er viktig for Lyskultur å løfte frem belysningsdisiplinen, da de gode resultatene 
ofte kommer av et godt, tverrfaglig samarbeid mellom 
belysningsplanlegger/lysdesigner, byggherre, ARK/IARK og RIE. 
 
Lyskulturs konkurranseveileder ble utarbeidet for å bidra til at oppdragsgiver oppnår 
det optimale faglige resultatet sett i forhold til til de foreliggende rammebetingelser, 
samt sikre rimelige og trygge vilkår for konkurransedeltakerne. 
 
 
4.0 Tiltakets formål 
– 
 
Prosjektets formål har vært å heve kompetansen og formidle kunnskap innenfor 
belysning og universell utforming. Ved å etablere idékonkurranse for lysdesign og 
universell utforming bidrar Lyskultur til å sette belysningskompetanse som fagfelt på 
agendaen, og retter fokus på de mange ulike viktige funksjoner lys og belysning har i 
utviklingen av ulike rom. 
 
Vi ønsker å sette idé- og konseptutvikling i lysfaget på dagsorden, og sikre at faget 
på lik linje som andre fagdisipliner vil være med på å legge premissene for 
samfunnsdebatten innen urban utvikling, med fokus på gode og miljøvennlige 
arbeids- og bomiljøer i kombinasjon med høy livskvalitet. 
 
Vårt mål er å bistå oppdragsgiver finne rett kompetanse til det arbeidet som skal 
utøves – med best mulig resultat. Vi bidrar til at oppdragsgiver oppnår det optimale 
faglige resultatet sett i forhold til de foreliggende rammebetingelser, og sikrer trygge 
og rimelige vilkår for konkurransedeltakerne. 
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5.0 Bakgrunn for søknaden 
– 
 
Det finnes etablerte retningslinjer og veiledninger om krav til belysning i ulike bygg, 
brukssituasjoner og miljø. Lysdesignfaget er sammen med teknologien under rask 
utvikling, og det er viktig å øke bestillerkompetanse for oppdragsgivere ved å kunne 
vise til gode forbildeprosjekter innen universell utforming. Det eksisterer i dag stor 
usikkerhet rundt hva som inngår i god belysning og de krav som stilles, noe som 
dessverre medfører at mange utbyggere og entreprenører kun jobber etter 
minstekrav for belysning. 
 
Spredning av kunnskap er enda mer presserende når man skal inkludere universelt 
utformede bygg i et videre perspektiv enn standardkravene. Det ønskes at 
belysningen ikke kun skal følge standardiserte krav, men at belysningen tilpasses de 
ulike brukergruppenes behov. Dette krever sakkyndige lysdesignere og 
belysningsplanleggere. Det mangler i dag et nav for alle pilot- og forbildeprosjekter 
innen universell utforming, overordnede lysplaner og miljøvennlige og effektive 
løsninger som kan belyse merverdien gode belysningsplaner gir. Pilot- og 
forbildedatabasen til Lyskultur er et prosjekt rettet mot alle brukere i henhold til 
universell utforming. Gjennom en helhetlig integrert lysplanlegging vil forbruker 
oppnå seks store gevinster: 
 
• Attraktive bygg 
• Trygge steder 
• Enklere fremkommelighet 
• Redusert energiforbruk 
• Reduserte klimautslipp 
• Økonomiske besparelser 
 
Idékonkurranser innen lysdesign og UU tilbyr muligheten til å vise hvordan lys og 
belysning kan løse viktige oppgaver, og gjennom prosjektet vil både det offentlige og 
private næringsliv kunne finne forbildeprosjekter innenfor ulike kategorier, for 
kompetanseheving.  
 
Idékonkurransen er et nav hvor man kan vise til caser fra gode forbildeprosjekter, og 
viser sluttbruker og utbygger hva god belysning kan ha av merverdi. 
 
Svært mange av landets viktigste bygninger er resultat av en arkitektkonkurranse. 
Arkitektene og NAL har god og lang erfaring med bruk av konkurranser for å sette 
fokus på god og fremtidsrettet arkitektur. Lysdesign er dessverre sjeldent en del av 
dette. Lysdesign må komme tidlig inn i prosjektene for at de skal være premissgivere 
for det endelige resultatet. 

4 



 
Vi ønsker å tilby markedet profesjonelle råd og bistand gjennom hele 
konkurranseforløpet; fra innledende råd om prosessvalg, via programutarbeidelse til 
prekvalifisering og bedømmelse av de innkomne løsningsforslag. Vi vil bistå med 
oppnevning av erfarne og dyktige lysdesignere som medlemmer av 
juryer/bedømmelsesutvalg. Vårt mål er å bidra til at oppdragsgiver oppnår det 
optimale faglige resultatet sett i forhold til de foreliggende rammebetingelser, samt 
sikre rimelige og trygge vilkår for konkurransedeltakerne. 
 
 
6.0 Prosjektbeskrivelse 
– 
 
Lyskultur fikk innvilget tilsagn om kompetansetilskudd fra Husbanken til bærekraftig 
bolig- og byggkvalitet for prosjektet «Idékonkurranser for lysdesign med fokus på 
universell utforming» den 17. juni 2016.  
 
Idékonkurranser har til hensikt å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling 
av konkrete prosjekter. Lyskultur ønsker å være med på å legge premissene for 
samfunnsdebatten innen urban utvikling med fokus på gode og miljøvennlige 
arbeids- og bomiljøer i kombinasjon med høy livskvalitet.  
 
Dette prosjektet er rettet mot alle brukere i henhold til universell utforming. Gjennom 
en helhetlig integrert lysplanlegging vil forbruker oppnå følgende store gevinster:  
 

● mer attraktive og trygge steder 
● enklere fremkommelighet 
● redusert energiforbruk og klimautslipp 
● økonomiske besparelser 

 
Dette er høyst relevant for alle mennesker i Norge. Gjennom lysdesignkonkurranser 
vil bruker og oppdragsgiver oppleve å se muligheten av hvordan lys og belysning 
kan løse viktige oppgaver, som gir merverdi for alle. 
 
Prosjektet var hovedsakelig delt inn i tre faser: 
 
1. Kartleggings- og idéfase (3-4 kvartal 2016) 
2. Markedsføring og innhenting av oppdragsgiver (1-2 kvartal 2017) 
3. Gjennomføring og markedsføring av pilotprosjekt (3-4 kvartal 2017) 
 
I august 2016 gikk arbeidet i gang med kartlegging av markedet og utforming av 
generell beskrivelse av databasen, konkurranseregler, konkurranseveileder, 
lysdesignbrief og regler for bedømmelse av innsendte bidrag.  
 
Slik det kan leses av nedenstående fremdriftsplan har alle mål som ble satt for 
prosjektet blitt gjennomført. 
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Fremdriftsplanen var følgende: 
 
3. kvartal 
2016  

Perioden ble brukt til å kartlegge markedet og spisse prosjektet mot 
oppdragsgivere og potensielle konkurransedeltakere.  

4. kvartal 
2016  

Utarbeidelse av konkurranseveileder, lysdesignbrief, konkurranseregler 
og juryveileder for bedømmelse av innsendte bidrag i samarbeid med 
ulike fagmiljøer som NAL, Høgskolen i Sørøst-Norge og aktører fra 
bransjen. Satte sammen et konkurransesekretariat og komité, mm.  

1. kvartal 
2017  

Lansere tjenesten og søke oppdragsgiver. Perioden ble brukt til 
markedsføring og formidling av tjenesten mot potensielle oppdragsgivere 
til pilotkonkurranse. Markedsføringen har rettet seg mot Lyskulturs 
nettverk, og aktuelle oppdragsgivere som kommuner, byggherrer og 
næringslivsaktører. Tjenesten er blitt lansert på Lyskulturs nettsider. 
Oppdragsgiver ble valgt ut i slutten av perioden. 

2. kvartal 
2017  

Kåring av Verdensarven i Telemark som oppdragsgiver til 
pilotkonkurransen, utarbeidelse av pressemelding og spredning av utfallet 
i alle våre kanaler. Egen sak i magasinet Lyskultur.  

3. kvartal 
2017  

Lansering og gjennomføring av pilotkonkurransen innen lysdesign og 
universell utforming. Utlysning av idékonkurranse. Sammensetning av 
faglig jury og bedømmelse av innsendte bidrag i samråd med 
oppdragsgiver. 
 
Utvelgelse av nominerte og gjennomføring av utstilling- og 
prisutdelingsarrangement på Norsk industriarbeidermuseum på Rjukan, 

4. kvartal 
2017 

Formidling av pilotprosjekt 

1. kvartal 
2018 

Formidling og markedsføring av resultater og tjenesten 

2. kvartal 
2018 

Formidling og markedsføring av resultater og tjenesten. Utarbeidelse av 
sluttrapport.  

 
Aktuell lenke: 
Lyskulturs konkurransetjenester: 
https://www.lyskultur.no/konkurransetjenester.5956340-342089.html 
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Promotering av utstilling g vinnerkåring på Norsk industriarbeidermuseum 6. september 2017. 

 
7.0 Universell Utforming 
– 
 
Universell utforming er nødvendig for noen, og bra for alle, skriver Husbanken på 
sine nettsider. 
 
Universell utforming handler om å skape et mer inkluderende samfunn. Det skal ikke 
være spesialtilpasning til enkeltpersoner eller grupper, men løsninger som sikrer god 
tilgjengelighet og kan brukes av alle. 
 
Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de 
kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for 
tilpasning og en spesiell utforming. Universell utforming handler om å tilrettelegge og 
utforme på en inkluderende måte, med en målsetting om å gjøre samfunnet enklere 
å orientere seg i for så mange som mulig. 
 
Universelt utformede løsninger skal være gode totalt sett, og fungere sammen med 
andre samfunnsmessige mål og være en intergrert del av den helhetlige 
utformingen. 
 
Kilde: Universell utforming - begrepsavklaring. Miljøverndepartementet 2007. 

7 



8.0 Formidling og måloppnåelse 
– 
 
Lyskultur har vært aktiv i formidling av idékonkurransen til medlemsmasse, presse 
og øvrige interessenter både i forkant av prosjektet, underveis ved innhenting av 
oppdragsgiver og konkurransedeltagere, under arrangering av prisutdelingen og i 
etterkant av prosjektet. 
 

 
Utlysning etter konkurransedeltakere ble spredt bredt. Her sakset fra nyheter på www.lyskultur.no. 
 
Konkurransetjenesten har blitt formidlet og promotert aktivt, via blant annet disse 
kanalene: 
 

● sentral plassering på nettsidene til Lyskultur, www.lyskultur.no, som hadde 
rundt 140.000 sidevisninger i 2017. 

 
● Sosiale medier: twitter, Linkedin og facebook, med rekevidde på opp til ca. 

2300 brukere per posting. 
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● Nyhetsbrevutsendinger til ca. 6000 mottakere. 

 
● Omtale og artikkel i magasinet Lyskultur. 

 
● pressemeldinger til ulike lokale og regionale aviser, fagblader og magasiner. 

 
● Idékonkurransen/pressemeldingene ble plukket opp og distribuert blant annet 

i Telemarksavisa, Varden, Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan, ByggFakta, 
Park&Anlegg, ITB-Aktuelt og Norske Landskapsarkitekters Forening. 

 
● Utstilling og premieutdeling på Norsk industriarbeidermuseum på Rjukan, med 

servering og kulturelle innslag. 
 

 
Utstilling av de nominerte bidragene på Norsk industriarbeidermuseum 6. september 2017 
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Omtale av idékonkurransen hentet ut fra medieovervåkingstjenesten Retriever.no 22.03.2018 
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Vinnerbidraget fra lysdesignkontoret ZENISK er presentert i databasen “Utvalgte lysprosjekter”. 
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