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Hvordan
motivere den enkelte få 

få den enkelte innbygger til å redusere 

sitt personlige økologiske fotavtrykk?

Hvordan
få næringslivet til å satse på bærekraftige 

bygg, byer og tettsteder? 

men først- litt om avsender: 

Vår klima-utfordring:



Per Jæger-
sambygding med Solan Gundersen; født i ei bjørk atme Glåma -

på Tynset, hvor det vanskelige blir mulig, og det umulige tar bare litt lengre tid!

Prosjektmaker- prosjektleder 



Etablering av ”Narvisen” 1993-1994 -

initiativtaker og gjennomfører



Prosjektleder for Initiativ Karl Johan 1995-1998

Samlet inn 6 millioner fra gatens gårdeiere til offentlig opprustning 

Fikk Oslo kommune til å ruste opp gategulvet 

fra og med Egertorget til Jernbanetorget for 28 millioner.



Prosjektleder for Initiativ Slottsgatene 2000- 2003

En fortsettelse av Initiativ Karl Johan, alle 36 gårdeiere ble med og ga tilskudd til den 

offentlige oppgaven det er å ruste opp fire nedslitte gateløp



Prosjektleder for Aksjon Karl Johan 1998- 2000



Ledet etableringen av Byfolk oslo Sentrum AS i 2000



Per Jæger og byutvikling
Ledet HovedstadsAksjonen 2001-2005

Den største estetiske opprustning av Oslo sentrum i vår tid,

19 prosjekter, 150 gårdeiere, 484 millioner kroner, hvorav 40 millioner kroner 

fra byes gårdeiere til offentlige oppgaver i perioden 1994-2005.



Per Jæger og byutvikling









Nasjonalt Pilotprosjekt for Belysning i Åpne Landskap
Vakkert sett fra utsiden- men man ser ingenting fra innsiden



Nasjonalt Pilotprosjekt for Belysning i Åpne Landskap

Vi har verdensrekord i antall hytter pr. innbygger, men ser vi naturen når vi oppsøker den? 

VI HAR MISTET KVELDSLANDSKAPET, STJERNEHIMMELEN, NATURENS EGEN KIRKE



Nasjonalt Pilotprosjekt for Belysning i Åpne Landskap
Hvorfor skal jeg slå av lyset på badet, når alt dette står og lyser hele natta? 



Vår fantastiske lille blå planet
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Den er her, ingenting vil skape større endringer enn den, 

den største trusselen - og den sterkeste konkuransefordelen!

Krisen utvikler seg raskere og med større konsekvenser enn vi 

har frykter, det haster med å treffe tiltak

Det vanskeligste er å skape en holdning til eget energiforbruk, 

-det effektive er å skape synlige endringer som påvirker alle!

Det er mye som kan gjøres innen by og tettstedsutvikling, innen  

bygg og anlegg, men lite skjer. Automasjon for bygg er f.eks. 

her, men blir ikke bestilt, til tross for store miljøgevinster

Miljøkrisen er menneskehetens største utfordring



Pol-isen er smeltet lenge før 

slike bygg blir lønnsomme! 

Derfor kjære godtfolk - jobb 

med LED-lys! 

Norsk offentlig sektor har sans for det spektakulære;

bygger null-utslippshus!

Synlig og revolujonerende og svært bærekraftig- og du kan se 

at du sparer- bli med å ta “en Stordalen” for miljøet da vel! 



Verden største utfordring, og ett teorem:



Hjernen kobler lys til energi

Når vi ser en lyskilde

tenker vi energi

Hjernens emosjonelle senter sitter helt 

inntil øynene

Lys er et sentralt virkemiddel i teater, 

film og i alle visuelle media

Uten lys, ingen farger, arkitektur eller 

estetikk 

Bruk lys til å skape entusiasme for bærekraft!

Bruk lys til å skape entusiasme for stedsutvikling!



30 millioner og 5 års arbeid

ble møtt med et gjesp

15 millioner og 2 års arbeid

gjorde alt mulig ! 

Lys er en kraftig påvirkningsfaktor



Hvorfor LED lys?
• ca 20% av all energiforbruk går til lys

• Gasslys og sparepærer er en farlig omvei for miljøet

• Banebrytende innovativ LED-teknologi er her

• Å spare via lys er raskere og enklere enn mye annet

• Lys er en kraftig påvirkningsfaktor

• LED lys som bjellesauteknologi som tiltrekker andre løsninger

ENTUSIASME FOR BÆREKRAFT



Tenk om Tynsets LED satsing førte til dette? 

Aerogel- et nytt bygningsmateriale med 14 egenskaps-verdensrekorder for 

materialer- nå klart for byggebransjen og er i bruk i f.eks Sveits, 

og er på full fart inn på Tynset grunnet vårt lysprosjekt! 



Bjellesau-teknologien for bygg i dag:

LEDlys: “90% av alle nye lyskilder vil være LED innen 2020” -

kilde: Lyskultur
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Innen 9 år er 90 % av 

lyskilder led!

Elle før ? 



Det er ikke tilfeldig at Harald Sohlberg skapte 

"Vinternatt i Rondane" 1914 i Nord Østerdal!

Høy himmel, ofte høytrykk, og en vakker natur med 

usedvanlige lysforhold kjennetegner området

Tynset kommune
er motivert til å endre all utendørs belysning for å framheve 

sine naturgitte fordeler og bli ennå mer bærekraftig



1. Lite, oversiktelig tettsted med stjerneklar nattehimmel

2. Naturskjønt fjellområde med høytrykk og høy himmel

3. Mørke vinter, lyse somre, skumringstimen, lysskifte

4. Skrinn jord, nøysomhet, oppfinnsomhet, langsiktighet

5. Alle byens funksjoner i overkommelig skala

6. Tidligere skysstasjon, midt i Norge, gode forbindelser

7. Ny skole og flere nye store bygg under planlegging

Kjell Aukrust fra Alvdal: 
”Solan Gundersen, født i ei bjørk atme glåma på Tynset; 

hvor det vanskelige blir mulig, og det umulige bare tar litt lenger tid” 

Ludvig derimot, er født på Alvdal, og sier at “LED- det er farl i det”

Hvorfor Tynset? 





Verdens første ? 



Det er snø, også er det snø.

Jeg står i 150 Watt i 

møkkete lys,

De står i 70 Watt i ren snø, 

under en lyskilde som ikke 

trenger utskiftning i vår 

generasjon

Og som skulle ha vært 

dempet, senket og 

dynamisk…



Det nye FIAS anlegget – 100 % LED

FIAS blir først i Norge med 30 returpunkter og 11 

gjenbruksstasjoner med bærekraftig LED-lys 



Besøk med Lyskultur og 

Art Tech –februar 2009



Tynset NAF øvingsbane den første i landet- med LED lys!
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Norges største trebru- nok et kjent symbol i Tynset-bygda





Stasjonsbyen Tynset- den første jernbanestasjonen i landet med bærekraftig lys



Man tager hva man haver, og nå er UFOen verneverdig!



Vollan bru som ny i 1897 

med den fredede Vollan gård i bakgrunnen 

som nå er Nasjonalparksenter



Ert overkommelig, velorganisert veilysanlegg med alle type veier



De nøysomme Tynsetingene har allerede full kontroll på hver enste sløyfe/pære



Dette blir hele prosjektets fyrtårn- et levende symbol på bygdas energisparing 



Nord Østerdal Videregående skole 



9LED vs. tradisjonell belysning

Forbruk av elektrisk effekt/lysutbytte pr. 

kvadratmeter.

Lyskilder Kontor
(W/Kvadratmeter)
Hm=3,4 m

Verksted
(W/Kvadratmeter)
Hm=4,5 m

Stue
(W/Kvadratmeter)
Hm=2,4 m

Glødelampe 80 100 150

Lysrørarm. 25 32 15

Sparelamper 20 28 12

LED 11 14 9



10LED vs. tradisjonell belysning

Kostnader for investering. Rom med takhøyde 

3,4m., og areal på 6,25 kvadratmeter. Og lysnivå på 

arbeidsplass 320 lux

Belysningstype Armatur Lyskilde SUM (kr)

Glødelampe 840,- 160,- 1000,-

Lysrør 1200,- 240,- 1440,-

Sparepære 840,- 400,- 1240,-

LED 2400,- 600,- 3000,-



11LED vs. tradisjonell belysning

Kostnader for drift i 25 000 timer, brukt i ovennevnte rom, og 

med en kostnadsvekst, i hele perioden, på 15% dagens nett-

leie og kraftpris.

Belysningstype Innkjøp 
(kr)

Levetid (t) Energikost (kr) Sum (kr.)

Glødelampe 2080,- 2000 13200,- 15280,-

Lysrør 480,- 18000 2970,- 3540,-

Sparepære 1200,- 10000 1980,- 3180,-

LED 600,- 25000 275,- 875,-



Nasjonalt helsearkiv på Tynset



Fjellmjølk DA Vingelen 



Fjellmjølk DA Vingelen 



HVEM ER VI?

Tynset kommune

Tynset Næringshage

Tynset Næringsforening

Leverandører:



Foto: Inge Lødner

Grunnlag for 

Nasjonal Handlingsplan for Lys
Møte med OED

15. mai 2008


