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Del 2. Den här gången vill vi fokusera på andra termen i nätverkets 
namn ”Education” och presentera några av våra åtaganden och 
idéer för att stärka belysningsutbildning genom nätverket.

Eftersom målet med LCN är att underlätta samarbete för 
kunskapsutbyte, ser vi framför oss samarbeten på flera 
 nivåer. En handlar om att undervisa den framtida genera-
tionen av belysningsprofessionella. Föreläsningsutbyten 
har redan startat framgångsrikt inom nätverket, där var 
och en av oss föreläser om specifika belysningsrelaterade 
ämnen för studenter från våra partnerinstitutioner, eller 
presenterar våra artiklar för studenter för att belysa sam-
bandet mellan praktik och skrivande. Dessa tvärvetenskap-
liga utbyten ingick i kurserna ”Light and Science” och ”Ligh-
ting Science” vid KTH och JTH, och ”Biodesign” vid UMU.

Detta kursutbyte ser vi som starten för gemensamma kur-
ser där vi sammanför studenter inom olika områden och med 
olika bakgrund. Att föra samman tvärvetenskapliga student-
grupper har många fördelar, eftersom det förenar studenter 
inte bara med annat sorts tänkande om belysning och relate-
rad forskning (naturvetenskap, teknik, design), det kopplar 
också samman lärare och forskare och skapar intressanta 
kontaktmöjligheter med näringslivet och allmänheten.

Lärande sker inte bara när vi är unga – det är en livslång 
process där kunskap från andra discipliner kan inspirera 
till nya projekt och nya lösningar. Därför har LCN vision 
om en plattform för fortsatt lärande och diskussion genom 
seminarier, workshops, webbinarier eller konferenser. Å ena 
sidan har pandemin gjort utbildnings- och kunskapsutbyte 
 enklare eftersom det inte finns någon restid och kostnad, med 
talare, studenter och åhörare från hela världen. Dessa online-
evenemang är kortare, mer fokuserade och spelas ofta in 
med påföljande frågestund, och deltagare kan komma och 
gå och välja vad som är relevant för dem. Å andra sidan kan 
avsaknaden av direkt och personlig publikåterkoppling vara 
utmanande för live-sända event, och motsvarigheten till 
informella diskussioner före, mellan och efter föredragen är 
nästan omöjligt att skapa. Vi ser det som en av LCN:s uppgifter 
att utveckla hybrid-events, där personliga möten på plats 
blandas med online-inslag som tjänar kunskapsutbyte inom 
etablerade områden, men också, på ett lättillgängligt sätt, 
inkludera intresserade grupper från andra fält.

Låt oss börja med ett evenemang om perspektiv och diskus-
sioner relaterade till belysningsforskning och utbildning 
mellan akademiska och industriella partners med olika 
belysningsrelaterade kunskaper. Välkommen att delta i det 
inledande Light Collaboration Network online-symposiet 
den 3 juni 2021 kl. 13.00–16.00. 
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Revolutionerande 
hållbart

The Line – nyskapande design för tidlösa 
anläggnin gar med högt ställda krav på 
belysningskvalité. 
Minimal avvändning av material och utrym
me, modulär uppbyggnad samt smarta 
funktioner som gör komplex ljusplanering 
en kel. The Line´s precisa ljusdistributioner 
finns i två varianter: Performance för maxi
mal prestanda samt Comfort som tar mer 
hänsyn till bländning och minimerar uppljus. 
Detta, tillsammans med möjligheten att 
använda varma färgtemperaturer ner till 
2 200 K, säkerställer att gator, torg och parker 
blir belysta med högsta kvalitet.

Ljus för generationer.
Vi strävar efter hållbara försörjningskedjor 
genom hela tillverkningsprocessen och ga
ranterar att reservdelar tillhandahålls 20 år 
efter försäljningsdatum.


