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Staffans 5 tips om kompetent och 
insiktsfull ljusplanering 

Ljus är en livsbetingelse och ljusets huvuduppgift är att ge 

bra synförhållanden. Men ljusmiljöer innebär också annan 

påverkan som upplevelsen, monoton eller trivselskapande. 

Det gäller också ljusnivå och karaktär som kan vara 

aktiverande eller mer avslappnande.  

Staffan Annell har några tips.  

Dagsljuset är oöverträffat som ljuskälla. Ingen annan ljuskälla kan efterlikna dess kvalitéer och karaktär 

även om vi försöker. Men artificiella ljuskällor blir med den nya tekniken allt bättre, till fördel för varje 

specifik belysningsuppgift i en kompetent och insiktsfull ljusplanering. 

1. Ljuskvalitet

Ljuset behöver innehålla kvalitet för att ge oss riktiga och rättvisande bilder av människor, föremål, 

färg, form och dimensioner. 

2. Icke-visuell påverkan

Ljusstrålningen som träffar oss har också en ”icke-visuell” påverkan på vår hälsa och aktivitet genom 

ett samspel med vår kropps inre klocka, som till exempel reglerar vår sömn och vakenhet. I bra 

belysning så mår vi och fungerar bättre. 

3. Drift och underhåll

Att moderna ljuskällor och armaturer är energieffektiva och har mycket lång livslängd kompenserar 

mer än väl för högre inköpspriser genom låga drift- och underhållskostnader. Men för att en modern 

belysningsmiljö skall hållas effektiv också över tid så behöver armaturer då och då torkas av och ur och 

kontrollmätningar av avsedda ljusnivåer utföras enligt vissa intervall. Den bästa energieffektiviteten 

och största miljöhänsyn finns i en anläggning i trim. 

4. Digitalisering och individuell anpassning

Ett effektivt sätt att reducera belysningens energiåtgång är att via digitala styrsystem få kontroll på att 

ljuset aktiveras när det behövs och där det behövs, med avsedd fördelning och nivå. En mänsklig 

kvalitet i sådan automatiserad miljö uppstår när centrala, fastighetsrelaterade aktiveringar i stunden 

även kan påverkas av den enskilda individen för den enskilda platsen. 

5. Rätt ljus på rätt plats

Men det viktigaste är ändå ljusmiljöns generella kvalitet. Rätt ljus, på rätt plats med avsedd färg och 

karaktär. Det är det bästa råd vi kan ge.  
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Vill du få fler tips? 

Prenumerera på 

vårt nyhetsbrev 

mailto:info@annell.se
http://gansub.com/s/yeiW/
http://gansub.com/s/yeiW/

