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EKSPERTEN PÅ LYSEKSPERTEN PÅ LYS

Med 20 års erfaring vet vi på Gigant hva som gjør en bra arbeidsplass enda bedre. Vi har 
kunnskapen og utstyret som gjør arbeidsmiljøet sikrere, jobben mer effektiv og deg som 
arbeidsgiver mer attraktiv - for både medarbeidere og kunder.

DU OG DIN ARBEIDSPLASS ER UNIK -  
AKKURAT SOM VÅRE LØSNINGER
I dag er vi Nordens ledende leverandør av arbeids-
plassutstyr til industrien. Med vår erfaring, kompe-
tanse og vårt brede sortiment skaper vi attraktive, 
effektive og sikre arbeidsplasser. Vi vet at alle 
arbeidsplasser har sine krav, og med egen kon-
struksjon og produksjon tar vi fram kundetilpassede 
løsninger. 

BELYSNING ER KUN EN DEL
I denne brosjyren får du en grundig informasjon om 
hvordan riktig belysniing og lys på arbeidsplassen   
reduserer faren for skader og hvordan man sparer 

penger på å velge energibesparende løsninger. Vi 
viser også at man får personalet til å trives bedre og 
prestere opp mot 40% bedre, bare belysningen er 
riktig.

Våre kunnskaper om belysning bygger på mange års 
erfaring. Takket være den kan vi guide deg til den 
optimale løsningen på belysning for din bedrift. 

FRA IDE TIL RESULTAT
Uansett om du bygger nytt, bygger ut eller treng-
er oppgradering av en eksisterende arbeidsplass, 
hjelper vi deg hele veien fra planlegging og skisser 
til montering og driftssetting. Start med å kontakte 
oss, så hjelper våre spesialister deg videre. Første 
skritt mot morgendagens arbeidsplass.

KUNNSKAPEN SOM GIR EN 
BEDRE ARBEIDSPLASS



KRAV OG BEHOVKRAV OG BEHOV

RIKTIG BELYSNING
ØKT EFFEKTIVITET
Belysningen på vår arbeidsplass påvirker oss mer enn hva vi kanskje er klar over. Riktig 
lys gjør oss mer opplagt og vi føler oss bedre. Det resulterer bl.a. i bedre arbeidsinnsats, 
økt effektivitet og færre feil.

Stress, søvnproblemer og senket prestasjonsevne er 
bare noen av problemene som kan oppstå ved bruk 
av feil belysning. De aller fleste arbeider i for dårlig be-
lysning, som til og med kan være skadelig for de som 
jobber der. I verste fall kan også ulykker inntreffe pga 
dårlig belysning. Problemer kan være alt ifra mistriv-
sel, feilrettet og blendende belysning til blinkende eller 
flimrende lys, eller at det helt enkelt er for mørkt. 

Ved å tilpasse belysningen kan man påvirke kroppens 
hormoner og få mennesker til å føle seg bedre og 
holde seg friskere.

ERGONOMI
Når vi ser dårlig pga dårlig belysning, spenner vi nakke 
og skuldre og arbeidsstillingen blir ofte helt feil, noe 
som kan føre til hodepine. Det finnes godt dokumen-
tert forbindelse mellom for dårlig belysning og syns-
problemer samt problemer i nakke og skuldre.

RIKTIG BELYSNING
Forskning viser at riktig belysning på arbeidsplassen, 
tilpasset hvert individ, forebygger sykefravær og øker 
effektiviteten. Riktig belysning gjør mennesker friskere, 
gladere og mer effektive.

BIORYTME
Menneskets biologiske klokke påvirkes av farger og 
lys. I løpet av alle døgnets timer og i løpet av hele året 
kontrollerer den biologiske klokken vår biorytme, som 

kroppstemperatur, oppmerksomhet og samspillet 
mellom søvnhormonet melatonin og stresshormonet 
kortisol. Melatonin regulerer en persons våkenhet, 
livlighet og søvnbehov. Jo mer lys man utsettes for 
desto lavere melatonininnhold får man i blodet og 
desto mer opplagt kjenner man seg. Problemer med 
biorytmen påvirker de ansatte først og fremst på høs-
ten og vinteren. 

BESPARELSE
Sparepotensialet i Norge er enormt. Bare ved å bytte 
ut gammel belysning kan vi spare mange millioner 
kroner pr. år. Legger man til kostnaden for sykefravær 
pga dårlig belysning, blir besparelsene enda større.

RIKTIG FOR MILJØET
Riktig lys er smart for miljøet. Ettersom strømforbruket 
for belysningen i Norden står for hele 30% av det to-
tale strømforbruket, skulle utfasing av alle gamle lysrør 
gjøre stor forskjell for miljøet. Ved å bytte ut gammel 
belysning mot moderne systemer med LED skulle vi 
kunne senke strømforbruket for belysning med opp til 
85%. EUs direktiv er at vi skal senke strømforbruket 
med 20% innen 2020 for å nå klimamålet. Hvis vi byt-
ter ut gamle lysrør kommer vi et godt stykke på vei!

SLIK PÅVIRKES DU AV DÅRLIG ARBEIDSBELYSNING
Når du ser dårlig  

spenner du deg og kan  
få vondt i nakke og skuldre. 
I godt lys arbeider du mer 

avslappet og lett.

Dårlig belysning  
kan føre til tretthet og  

hodepine. Passe sterkt,  
blendfritt lys kan gjøre  
det lettere å arbeide.

Feil beslysning  
medfører ofte feil  

arbeidsstilling, og kan føre 
 til ryggproblemer.  

Med godt lys kan du arbeide  
i riktig stilling.



VÅR METODEVÅR METODE

GJØR NOE FØR SKADEN SKJER
Med vår belysningsanalyse sikrer du at investeringen gir effekt. Vi tar utgangspunkt i brukeren 
og arbeidet. Vi arbeider systematisk og hele veien fra analyse til driftssetting.

ANALYSEN: RIKTIG LYS PÅ RETT STED
Vi starter med å kartlegge arbeidsplassen og arbeids-
oppgavene i en grunnleggende behovsanalyse. Dette 
gjør vi for å få et helhetsbilde og finne risikomomenter 
slik at vi kan foreslå riktige tiltak. Vi tar i vår analyse 
f.eks. hensyn til innslipp av dagslys og farge på vegger, 
gulv og tak etc.

Er den generelle belysningen tilstrekkelig? Har man 
noen miljøkrav internt i bedriften? Er belysningen 
tilpasset individets behov, alder, arbeidsoppgaver og 
synskrav? Dette er bare noen av alle de spørsmål vi 
stiller oss. Vi bruker luxmåler for å se om lysstyrken er 
riktig for de arbeider som skal utføres. Fra målingen får 
vi et underlag med verdier som vi bruker for å finne den 
riktige løsningen.

LØSNINGEN: TILPASSET ARBEIDSOPPGAVE 
OG PERSON
Med måleanalysen som underlag, gir vi et forslag som 
er tilpasset den enkelte og arbeidsplassen. Vi viser på 
en enkel måte forskjellen som kan oppstå med riktig 
belysning og gir forslag på produkter fra vårt brede 
sortiment.

Avhengig av behovet kan vi f.eks. gi forslag på justerbar 
belysning som følger dagslysets påvirkning. Eller be-
hovstilpasset belysning for ulike oppgaver, som mon-
tering eller kontroll. Trengs det belysning i et miljø med 
vibrasjoner eller fare for fukt, så er LED-pæren beregnet 
for dette.

DRIFTSSETTING: TEST OG OPPFØLGING
Løsningen er bare starten - arbeidet med å forbedre 
pågår hele tiden. Etter installasjon og introduksjon går vi 
igjennom resultatet sammen, der brukeren selv får være 
med og teste. Finnes det blending eller skygger? Opp-
står det reflekser? Disse spørsmålene går vi igjennom 
og måler selvfølgelig med luxmåler igjen for å sikre at vi 
har holdt det vi har lovet. Riktig lys på rett sted! Effekten 
av å ha riktig belysning er lett å måle og strømforbru-
ket er bare ett av målepunktene. Ulykker reduseres og 
produktiviteten kan øke med opp til 40%.

ANALYSE
LØSNING

DRIFTS- 
SETTING

Tjenester og  
opplæring

Oppfølging

Levering



GENERELL BELYSNING
Tenk på at takhøyde, vinduer, innredning samt farge på 
vegger, gulv og tak påvirker hvilket lys du får i lokalet og 
på din arbeidsplass. Om mulig skal det finnes dagslys, 
og ny forskning viser hvor viktig det er med nettopp 
dagslys for å beholde en god dagsrytme. Det er ekstra 
viktig i et land med mange mørke måneder - at mangel 
på lys vinterstid gjør oss trette er ingen nyhet. Derfor er 
det viktig å balansere dagslyset med tilleggsbelysningen 
på en god måte.

Mange truckulykker kommer f.eks. av at føreren først kjø-
rer i sterkt lys og så i svakt lys, f.eks. fra sollys utendørs 
til et mørkt lagerlokale. Flimmer er farlig i belysningen, 
selv om man ikke ser det. Det tretter ut øynene og kan gi 
hodepine. Hos Gigant finner du en stor kunnskapsbank 
innen belysning - ikke nøl, ta kontakt med en av våre 
eksperter!

Strømforbruket på LED er dessuten opp til 23% mindre 
enn på de strømbesparende lysrørene, så LED er med 
andre ord et smart valg for økonomien og for miljøet.

ARBEIDSBELYSNING
At belysningen over en arbeidsplass er viktig er ikke 
noe nytt. Belysningen skal være tilpasningsbar etter 
individ og arbeidsoppgave. Man trenger også å ten-
ke på at behovet av lys endres med økende alder. En 
60-åring trenger 3 ganger så mye lys som en 20-åring. 
Et godt belysningskonsept for arbeidsplassen tar hen-
syn til disse faktorene. Belysningen skal være blend- og 
refleksfri. Også her spiller alderen inn da følsomheten 
som blendinger øker jo eldre man blir. Optimalt skal et 
armatur sitte ovenfor nærmeste skrivebordskant, noen 
desimeter foran hodet. Sitter den for langt bak reflek-
teres armaturet i skjermen og sitter den for langt frem 
kommer den i synsfeltet og blender. Det gjør at du lener 
deg framover og får en feil arbeidsstilling som kan føre 
til belastningsskader med vond rygg og nakke. Arma-
turet skal også være regulerbar og tilpasningsbar for å 
unngå skygger.

Ved å ha riktig belysning sparer man også penger. Bare 
ved å endre belysningen over en arbeidsplass kan man 

PRODUKTER

Hvordan lyssetter man for at mennesker skal føle seg så bra som mulig, for å minimere 
ulykker og effektivt spare energi og penger? Det spørsmålet er ikke helt lett å besvare, 
ettersom man raskt venner seg til svakheter og da kan det ta tid før man ser konse-
kvensene. Det gjelder å forebygge problemene før de oppstår. Det vi vet er at dårlig 
belysning påvirker hele kroppen og at to av tre av alle ulykker i bedriften skjer i dårlig 
belysning. For å løse problemene trenger man å gjøre en lysanalyse og gå igjennom alle 
områdene nøye.

LØSNINGEN

PRODUKTER PRODUKTER

spare store beløp hvert år. Kontakt Gigant så hjelper vi 
deg med besparelser på nettopp din bedrift.

MASKINBELYSNING
Når man arbeider ved maskiner er det viktig at belysnin-
ger er optimal for arbeidet som skal utføres. Den skal 
være justerbar for å unngå skygger samt flimmerfri og 
blendfri, alt for å fjerne faren for skader. Flimrende lys 
kan også gi stroboskopeffekt, som betyr at belysningen 
har en lysfrekvens som sammenfaller med frekvensen 
på f.eks. en maskin. Det kan føre til at maskinen ser ut 
som om den står stille, som i verste fall kan forårsake 
ulykker. Det har forekommet at personer har fått en arm 
avrevet i et svinghjul, fordi man trodde at maskinen sto. 

Bruk høyfrekvensdrift for lysrør og elektriske drivdon. 
For også å beskytte miljøet og strømforbruket anbefaler 
vi sterkt at LED-armaturer velges nettopp til maskin-
beslysning, som ofte lyser i lange perioder. Legg også 
til at linsen ikke er varm slik at f.eks. skjærevæske ikke 
brenner seg fast, samt at den er lett å tørke av og gir et 
klart lys. Gigants maskinbelysninger er energibesparen-
de, tåler vibrasjoner og er flimmerfrie siden de er utstyrt 
med riktig aktivator.

Lampen (hvit firkant) skal om mulig henge rett 
oer den nærmeste kanten på skrivebordet på 
en kontorarbeidsplass. Da vil ikke personen 
se lyskilden og den vil heller ikke reflektere i 
dataskjermen.  



 

Tilpasning er et nøkkelord for arbeidsplasser som vil redu-
sere risikoen for belastningsskader. Det gjelder også for våre 
løsninger - dine behov styrer.

Når standardsortimentet ikke strekker til, tar vår konstruksjonsavdeling over. 
Ut ifra behovsanalysen gjør vi CAD-tegninger og lager de produkter som 
kreves for en løsning. 

FRA BEHOV TIL RESULTAT
Utvikling av kundetilpassede løsninger følger vår metodikk med analyse, løs-
ning og driftssetting, selv om veien kan se litt annerledes ut. Vi har kompetan-
sen og ressursene for å skreddersy produksjonen etter dine behov.

Før vi implementerer den ferdige løsningen hos dere, gjør vi funksjonstester 
og kvalitetskontroller.

Fra behov til konstruert og produsert  
kundeunik løsning, moment for moment.

EGEN UTVIKLING
STØRRE MULIGHETER

KUNDEUNIKE LØSNINGERKUNDEUNIKE LØSNINGER

ANALYSE
LØSNING

DRIFTS- 
SETTING

Tjenester og  
opplæring

Oppfølging

Levering

ANALYSE TEGNE BEREGNE TILBUD KONSTRUKSJONS-
GJENNOMGANG

TILBAKEMELDING OG 
GODKJENNELSE KVALITETSSIKRING FUNKSJONSTEST OG 

INSTRUKSJONER
LØSNING OG 

DRIFTSSETTING



LÆRERIKE MØTER
Nye kunnskaper og ferdigheter tar man best til seg sammen 
med andre. Gigant Academy er like mye en møteplass som 
et opplæringssted. En mulighet til å dele erfaringer og få nye 
perspektiv.

VÅRE BESTE ELEVER ER FORHANDLERE
En stor del av kurstilbudet i Gigant Academy retter seg til 
våre forhandlere. Her lærer de seg det grunnleggende om 
belysning. De løser oppgaver og tegner spesialløsninger. 
Alle som jobber med Gigants løsninger innen belysning er 
opplært og oppdatert med de siste nyhetene og reglene.

GIGANT AKADEMY GIGANT AKADEMY

Riktig utstyr og romplanlegging er starten, men 
det er bruken i hverdagen som avgjør resultatet. 
I vår opplæringshall har vi bygget opp de mest 
vanlige arbeidsstasjonene etter alle ergonomiens 
og lyssettingens regler. Her får deltagerne teste og 
trene til de nye kunnskapene sitter. Vi holder også 
forelesninger og praksis ute i bedriften. Hvis du 
vil tilpasse opplæringen for dine ansatte, stiller vi 
gjerne vår ekspertise til rådighet.

OPPLÆRING I 
EKTE MILJØ



TJENESTER: LYSMÅLING
Belysning påvirker ergonomien. Riktig lysstyrke minsker anstrengelsen for øynene 
og du ser bra uten å behøve å bøye deg framover. Å stille inn riktig lys er en kunst i 
seg selv og begynner med en nøye måling som vi hjelper deg med. Her er det ikke 
bare lysstyrken som undersøkes, men også en bedømmelse av lysets farge, blen-
ding, skyggedannelse og refleksjoner. Vil du vite om det ser mørkt eller lyst ut for din  
arbeidsplass, bestill en lysmåling og få forslag til forbedringer.

VÅRE TJENESTER VÅRE TJENESTER

4X3w OCH 2X36w = 864w                    

2X11W + 2ST 2X54W =238W 

Å INVESTERE I RIKTIG 
BELYSNING ER GODT FOR 
MILJØET OG FOR LOMME-
BOKEN!
Eksempelet viser besparelser som kan gjøres på 
et lite kontor. I et stort industrilokale er besparelsen 
mange ganger større. Bedriften har alt å vinne på 
å investere i riktig belysning, både på strømbe-
sparelser i rene penger og også på at det totale 
strømforbruket i Norge minsker, som er veldig bra 
for miljøet.

 
864W-238W = -626W

Spart strøm = Sparte penger

Besparelse 626W i et kontor uten å redusere kva-
liteten: 626W x 250 dager x 10 timer x kr 1,00

= 1 565,-/PR.ÅR
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www.gigant.no
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Tlf. 66 99 20 00


