
FAGUS Vinterkonferanse 
2018 

 

«Om Lys og Universell utforming» 

 
Tid:  

13/2 18 kl 9-16 

Sted:  

Oslo kongressenter, Folkets hus, Youngsgate 21, Oslo 

 



Program 
(endringer kan forekomme) 

09.00 – 09.30  

registrering og kaffe 

 

09.30 – 10.50 

Kort presentasjon fra våre utstillere 

Lær om lys 

Innlegget gir oss et innblikk i begreper, forskjellige typer av armaturer, hvordan rette lys, lysets 
funksjon som sikkerhetselement og estetiske aspekter ved lys. 

Foredragsholder: 

Kristhild Benjamine Hansen, Luminator AS 

 

Planlegg med lys 

Hvordan planlegger vi med lys i anlegg og hvilke momenter bør man tenke på? Når i 
planleggingen bør vi begynne å tenke på lyset og lysets funksjon og kan vi få et bedre resultat 

hvis vi tenker annerledes? 

Foredragsholder: 

Kristin Bredal, Zenisk AS 

 

PAUSE 

 

11.30 – 12.20 

Lys og miljø 

Miljø er  stadig i fokus og dette innefatter også lys. Hvordan sikrer man energivennlig bruk av lys i 
anlegg? Lys i seg kan også være en forurensing i form av overflødig menneskeskapt lys. Vi lærer 

mer om lysforurensing og hvordan man kan unngå dette. 

Foredragsholder: 

  Kristhild  Benjamine Hansen, Luminator AS 

 

Lyssetting av parkelement som krever skjøtsel 

Når mørket faller over våre parker og uteområder setter publikum stor pris på lys i trær. Men 
hvilken utfordringer og hvilken momenter er det viktig å tenke på når man vurderer et slikt tiltak. 

Foredragsholder:  

Tørres Rasmussen, arborist og treforvalter, Bymiljøetaten i Oslo 

 

 

 



12:20 – 13:20 

LUNCH 
 

13:10 – 14:00 

 

Universell utforming i anlegg -regelverk og praktiske aspekter 

Universell utforming styres av regelverk og forskrifter. Hva er viktig for oss som jobber i 
uteområder å ha kjennskap til og hvordan bør man tilnærme seg regelverket i praksis? 

Foredragsholder:  

Pål Lyngstad, Direktoratet for byggkvalitet 

 

Lys og universell utforming 

De føringer som finnes for lys og kontrast  kan synes klare i forhold til bygg, men hva med våre 
uteområder? Veksling mellom mørke og dagslys, årstidsvariasjoner, skygge, sol, regn og snø 

skaper utfordringer. Hvordan forholder vi oss til dette? 

Foredragsholder:  

Helga Iselin Wåseth, ÅF lighting 

 

Pause 

 

15.00 – 16:00 

Tilrettelegging – hva er godt nok 

Det er viktig at alle har tilgang på områder for rekreasjon, opplevelser og lek, men hva er godt 
nok? Hvor går grensen mellom inngrep og overgrep i våre uteområder i jakten på å følge 

regelverk og krav?  

Foredragsholder: 

Helga Iselin Wåseth, ÅF lighting 

 

En brukers opplevelser 

Krav til universell utforming finnes av en grunn. Hvordan opplever de som har behov at 
situasjonen er? Hvilke små tanker gjør man seg i hverdagen? Hva er bra og hva kunne gjøres 

bedre? 

Foredragsholder: 

 

Avslutning 


