HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE
OM ENERGIEFFEKTIV OCH HÄLSOSAM BELYSNING

Bakgrund:
Belysning står för en stor andel av energiförbrukningen i fastigheter. Många arbetar med
att energieffektivisera belysning genom byte av armaturer, styrning mm. Men hur kan
man kombinera det med att också göra hälsosamma ljusmiljöer? Vi påverkas mycket av
ljuset omkring oss och hur man ljussätter kan påverka både hur vi mår och det resultat vi
presterar enligt forskning om ljus. Hur man gör hälsosamma och energieffektiva
belysningskoncept är en kunskap som finns hos ljusexperter men inte så känd. Därför
fanns ett intresse hos flera verksamheter att starta denna överenskommelse.
Ledarskap: Västra Götalandsregionen, Birgitta Nilsson, processledare på
Miljösekretariatet. Kontakt: E-post birgitta.j.nilsson@vgregion.se, tel 0703-385075.
Deltagare:
Ale kommun
Alekommun
Borås Stad
Borås Stad
Göteborgs Stift
Högskolan Borås
Lidköpings kommun
Lidköpings kommun
Lysekils kommun
SP
Skara, Götene kommun
Svenska kyrkan

Dan Björk
Jerker Persson
Maria Aronsson
Susanne Arneborg
Christina Bernerus
Christina Lindqvist
Nils Gustavsson
Kristian Lindlöf
Anders Axelsson
Magnus Holmgren
Fredrik Hedman
Jan Spånslätt

dan.bjork@ale.se
jerker.persson@ale.se
maria.aronsson@boras.se
susanne.arneborg@boras.se
Christina.bernerus@svenskakyrkan.se
Christina.Lindqvist@hb.se
Nils.gustavsson@lidkoping.se
kristian.lindlof@lidkoping.se
Anders.axelsson@lysekil.se
magnus.holmgren@sp.se
Fredrik Hedman@skara.se
jan.spanslatt@svenskakyrkan.se

Syfte:
Syftet med överenskommelsen är att minska energiförbrukningen från belysning och att
använda ljussättningen på ett optimalt sätt för att förstärka välbefinnandet och ge goda
förutsättningar för människors aktiviteter i den aktuella miljön.

Övergripande mål: Målet är att deltagarna ska få kunskap om hur man gör
energieffektiva och hälsosamma ljuskoncept och ljussätta en miljö i sin egen organisation
utifrån dessa förutsättningar.
Delmål med kort beskrivning och tidplan:
Kvartal 1 2013
 Presentation av överenskommelsen
 Öka kunskapen kring energieffektiva och hälsosamma ljuskoncept genom
utbildning och erfarenhetsutbyte.
 Förankra projektet på hemmaplan.
Kvartal 2 2013
 Välja ut tänkbara miljöer i sin egen organisation att arbeta med.
 Rådgivning från ljusdesigner om vilka av dessa miljöer som kan vara lämpliga att
arbeta vidare med.

Kvartal 3 och 4 2013
 Förankring och val av miljö
 Analys av vilka förändringar som ska göras
 Fördjupad kunskap om hur man gör energieffektiva och hälsosamma ljuskoncept
 Skapa ett ljuskoncept för aktuell miljö
 Seminarium med armaturföretag

Kvartal 1 och 2 2014
 Genomförande av ljuskoncept
 Studiebesök hos varandra när det är klart.
 Erfarenhetsutbyte kring ex upphandling
 Göra en digital presentation av sitt projekt för erfarenhetsspridning.

Kommunikation:
Utbildningsmaterial, exempel mm kommer att läggas ut på Smart Energis hemsida.
Vid utbildningar, studiebesök mm bjuds även andra aktörer in att delta.
Varje organisation sprider kunskap om förändringsarbetet i sin egen organisation.
Alla deltagare gör en digital presentation av sitt projekt när det är genomfört.
Uppföljning av resultat:
Efter genomförda projekt samlar vi in kunskap och erfarenheter och de resultat som
kommit fram efter miljön varit använd en tid kring upplevelsen, energiförbrukning mm.
Slutrapport:
Slutrapport med våra erfarenheter kommer skrivas efter överenskommelsens slut hösten
2014.
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