
Belysnings-
prosjektering

Tips og sjekkliste

www.lumit.no

www.lumit.no

post@lumit.no
Mobil: 411 06 810
Fax: 31 30 21 32

Org nr: 912155552

Næringshagen
Katrineåsveien 20
 N-3440 Røyken

for Svaksynte

Personer som er svaksynte, lysømfintlige, eller som 
har behov for spesiell tilrettelegging, kan søke om 
prosjekteringstilskudd fra Husbanken.

Det kan gis tilskudd til utredning og prosjektering av 
boliger som skal dekke spesielle behov. Tilskuddet 
kan dekke kostnader til utredning og prosjektering. 

Det er Husbankens regionkontorer som behandler 
søknadene. Søkere må benytte et spesielt
søknadsskjema.
Skjemaet kan du finne på www.lumit.no. Søknad
sendes via kommunen til
nærmeste regionkontor.

Vi utfører mange slike
prosjekteringer for Husbanken 
hvert år. Ta kontakt så kan vi 
hjelpe deg også.

Prosjekteringstilskudd

For å kunne gi kundene våre god veiledning, har
Lumit et demonstrasjonsrom der det er mulig å se og 
sammenligne lamper. Det er ikke så lett å kunne
sammenligne lamper i en butikk der det i tillegg er så 
mye annet lys. Her kan man se og oppleve nyanser og 
forskjeller, og prøve ut 
hver enkelt lampe for 
seg.
I tillegg er det montert en 
gruppe med lysrør med 
forskjellige
fargetemperatur.
Dette gir muligheten til å 
finne ut hvilken
fargetemperatur som 
oppleves som mest 
behagelig.

Visningsrom/Demorom



For oss er en belysningsplan mer enn bare en oversikt 
over armaturer. Forståelsen av synets funksjon og 
lysets virkning, er vesentlig for å kunne tilpasse omgi-
velsene best mulig. Vi har jobbet tett på svaksynte og 
samarbeidet med synspedagoger, øyeleger og optike-
re gjennom mange år. I løpet av disse årene har vi fått 
en god forståelse for hvilke faktorere som skal til for å 
gjøre en slik tilrettelegging.

De aller fleste klarer ikke selv å se hva som fungerer 
for de og hva som ikke fungerer så bra. Derfor er det 
veldig vanskelig for dem å gjøre noe med omgivelse 
selv. Vi bruker mye tid på å bevistgjøre svaksynte, slik 
at de lettere selv kan gjøre de rette tilpassningene. 
Det behøver ofte ikke være store ting som skal til for å 
gjøre tilværelsen mye bedre.

Første steg er å reise på et besøk til den det gjelder. 
Utifra diagnose, arbeidsoppgaver og de omgivelse-
ne som personen lever i, danner vi oss et bilde av          
situasjonen. 

Andre steg er å lage en plan sammen med brukeren 
for å løse de utfordringene de opplever i sin hver-
dag. Det er viktig at det er de som gjør valgene, men 

selvsagt med god veiledning fra 
oss. Det må allikevel alltid bli et 
kompromiss mellom den estetiske 
biten, funksjonalitet og fleksibili-
tet. Det viktigste er at de som skal 
leve med denne tilpasningen i 
lang tid fremover, er fornøyd.

Tredje steg er selve lysbereg-
ningen. Vi benytter belysningsprogrammer for å 
beregne jevnheten og lysnivå. I tillegg tar vi hen-
syn til den informasjonen og de målingene som vi 
gjorde på brukerbesøket. Vi lager så en fullstendig 
rapport som kan benyttes som grunnlag for å søke 
om   utbedring av belysning og solavskjerming fra 
Hjelpemiddelsentralen.

Fjerde steg er å følge opp at planen blir            
gjennomført og at armaturene og det elektriske blir 
montert på riktig måte. Hvis en lampe f.eks ikke blir 
plassert i riktig høyde, kan den gjøre omgivelsene 
vanskeligere enn de var før. Når alt er montert og 
brukeren er fornøyd, er vi fornøyde.

Prosjektering steg for steg

o Problem med å se klær i skapet.

o Vanskelig å se maten på tallerkenen

o Ser ikke gjenstander som ligger på gulvet

o Dårlig lys på arbeidsbenk

o Ser ikke knapper på komfyr, mikrobølgeovn.

o Vanskelig å finne brytere

o Ofte skygger for det du skal se på

o Stor kontrast mellom tv og bakgrunn

o Lyset fra vinduene blender.

o Plaget av lysreflekser fra blanke flater.

o Store lysnivåforskjeller i rom.

o Vanskelig med å finne frem i mørket.

o Redd for å gå i trapper

o Vanskelig å finne nøkkelhull

Enkel sjekkliste

Lumit er et nyetablert 
firma som tilbyr spesialist-
tjeneste innen belysning, 
innovasjon og teknologi. 
Firmaet overtar mange av 
arbeidsoppgavene som 
MasterSoft har hatt til nå,  
men vi vil ha fokus på 
belysningsdelen.

Lumit tilbyr rådgivning om
tilrettelegging av boliger, 
og større offentlige bygg. 
Dette gjelder både for 
svaksynte og de med 
normalt syn. Med fokus på 
universell design, jobber vi 
for å få god belysning på 
dagsordenen. 

Lumit forhandler både 
armaturer og belysningstil-
behør. I tillegg leverer
vi, og monterer
solavskjerming. Vi har 
også et bredt utvalg
itilleggsutstyr og
styresystemer. 

Lumit jobber også
prosjektrelatert med
innovasjons- og
belysningsløsninger. Vi 
tilbyr et variert utvalg
av tekniske løsninger for 
lys og lysstyring.

Lumit jobber kontinuerlig 
med å tilby nye tjenester 
som det er behov for. Vi 
jobber derfor tett med
fagpersoner og aktuelle
samarbeidspartnere.

Gode og tilpassede
løsninger bør ikke
nødvendigvis være dyre.

Vi holder til i Røyken 
Næringshage, ved Røyken 
Rådhus. Bussen har 
sin endestasjon her. Det 
går også tog til Røyken 
sentrum (ca 2 km unna).

Vi har åpent etter avtale, 
siden vi er mye på farten 
rundt i distriktet.

Om Lumit As

Hvis du krysser av på en eller flere av disse punktene, kan vi hjelpe deg til en bedre hverdag. Vi har lang
erfaring og har mange gode tips og råd på lager. Send meg gjerne en e-post eller en SMS så tar vi kontakt.
Vi hjelper til der det trengs, uavhengig av hvor du bor.


