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KURS: BELYSNING AV VEIER, GATER OG BYROM
Kurset er basert på den rykende ferske publikasjonen som
ble utgitt i mai 2014.

Denne publikasjonen er primært tenkt som en "kokebok" for kommuner og andre som trenger veiledning i
å sette større og mindre belysningsplaner ut i livet.
Det er etter hvert flere og flere kommuner som lager sine egne utendørs belysningsplaner. Det er mange
hensyn å ta når man samtidig skal kombinere et fagfelt som bare øker i kompleksitet og muligheter, med
estetiske og miljømessige hensyn.
Kurset vil gi god veiledning i de ulike faser ved planlegging, installasjon og drift av belysningsanlegg for
vei, gate og byrom. Ny teknologi som LED vil bli godt omtalt. Livssyklusanalyser (LCC), som bør ligge til
grunn ved alle innkjøp, vil bli omtalt spesielt.
Kurset kan også sees som et supplement til den statlige veilederen Lys på stedet som utkom for et par år
siden, og vil være nyttig for de som arbeider med å konkretisere idéer derfra.
Punkter vi går igjennom:
 Rammebetingelser, lovverk og standarder
 Grunnleggende begreper
 Planprosess – kommunalt ansvar
 Veilysnorm
 Utforming av belysningsanlegg – sentrale elementer
 Teknologi – styring og LED
 Elektrotekniske forhold – formelle krav, innføring av energimåling
 Drift og vedlikehold – spesifikasjon og krav
 Gjennomgang av sentrale eksempler på typiske problemstillinger for kommunal forvaltning av
gate, vei og byrom.
 Workshop – det legges opp til en liten arbeidsøkt hvor man i grupper tar for seg sentrale
problemstillinger.
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlere, eiere og driftere av vei- og utendørs belysningsanlegg, rådgivende
ingeniører, lysdesignere, arkitekter, el-installatører, energirådgivere, prosjekterende og salgspersonale
hos belysningsleverandører
Tid:
16. september i Trondheim
15. oktober i Stavanger
27. november i Tromsø
For mer informasjon og påmelding se www.lyskultur.no

