
ett ljusare samhälle
Belysningslösningar med människan i fokus



Lösningar för alla miljöer
Fagerhult är ett av marknadens ledande belysningsföretag 
och har i över 70 år utvecklat och tillverkat belysning för 
publika miljöer. Ljus är vår passion och med en lång erfar-
enhet av utomhusbelysning erbjuder vi idag lösningar för 
alla typer av områden – från park och stadskärnor, fasad 
och närmiljöer, till gator och vägar.   
 
Med belysning kan man praktiskt taget förändra världen. 
Vi vill skapa ljusmiljöer som får människor att må bra, ger 
ökad trafiksäkerhet, trygghet och blir attraktiva mötesplats-
er. Med ljusstyrning får du även ljus på önskad plats vid 
rätt tid och i rätt mängd – för bättre ekonomi och minskad 
miljöbelastning.  
   Ljuset ska vara en positiv upplevelse – både för den som 
ser ljuset på håll och för den som befinner sig i ljuset av 
armaturen. Därför är visuell komfort vår ledstjärna när vi 
utvecklar belysning.  

Anpassat för ditt projekt
Vi förstår att varje projekt är unikt. Och tack vare vår när-
het mellan utveckling och produktion, samt en rikstäck-
ande säljkår kan Fagerhult vara en flexibel partner när vi 
tar fram belysningslösningar. Med vår gedigna belysnings-
kunskap kan vi göra projektanpassningar efter dina behov 
– med hög leveranssäkerhet.

Samarbetspartners för ett brett utbud
God kvalitet och ljuskomfort är en central del i Fagerhults 
sortiment. För att komplettera vårt utbud och erbjuda dig 
ett av marknadens bredaste sortiment samarbetar vi även 
med några av de bästa i branschen. 

• Designplan erbjuder robust och slagtålig belysning för t.ex. 
tunneln eller tågstationen – platser där vi behöver hållbara 
lösningar. 

• Sapa är världsledande inom aluminiumlösningar och tillverkar 
ett brett sortiment av stolpar. De har både miljöengagemang 
och hög kvalitetsmedvetenhet. 

• Simes tillverkar högkvalitativ och innovativ arkitektonisk belys-
ning. Det italienska formspråket är minimalistiskt, vilket gör att 
produkterna smälter väl in i alla typer av miljöer.  





 
Med funktionella belysningslösningar kan du skapa en 
känsla av trygghet och vacker miljö på en och samma 
gång. En strålkastare som enkelt monteras på såväl nya 
som befintliga stolpar, kan vridas till exakt position för att 
belysa objekt. En robust markstrålkastare som sitter ovan 

Med utgångspunkt i den senaste forskningen utvecklar vi 
LED-lösningar som testas noga i vårt ljuslaboratorium enligt 
den senaste expertisen och utrustningen. Därmed kan vi 
se till att alla lagar och standarder uppfylls. Sedan 2014 
har vi även egen LED-kortstillverkning i vår fabrik i Habo. 

Energieffektiv och långlivad LED-belysning är det optimala 
alternativet utomhus. Armaturen utsätts för regn och snö, 
värme och kyla, vibrationer och mänsklig påverkan, men 
då lysdioderna inte innehåller några rörliga eller direkt 
ömtåliga delar är de utmärkta för utomhusbruk. 

mark för att undvika dräneringsproblem eller att över-
täckas av löv och snö. Eller arkitektonisk belysning i teak 
eller betong som åldras med värdighet och smälter väl in i 
miljön. Det är bara några exempel på produkter vi erbjuder 
med unika möjligheter – se fler på vår hemsida. 

Kunskap ger trygghet

Unika material och möjligheter



Ljus för människan
Alla utomhusmiljöer bör planeras med fokus på männis-
kan och med hänsyn till hur vi reagerar och fungerar. Vi vill 
att armaturen ska upplevas behaglig i sitt sammanhang, 
samtidigt som sammanhanget ska vara behagligt. Med 
god visuell komfort och ljus på rätt plats kan platsen upp-
levas tryggare för den som vistas där. 
    Bländning är det obehag som uppstår när vi utsätts för 
en högre ljusnivå än vad ögat har anpassat sig till. Äldre 
människor är mer känsliga för bländning och därför är det 
viktigt att ta den visuella komforten på allvar.  
    På Fagerhult har vi utvecklat stolparmaturer med extra 
stora linser som sitter tätt ihop – en utformning som 
gör att bländningen blir minimal. Ljusklustret lyser upp 
armaturen något så att den syns på håll och även de verti-
kala ytorna får en väl avvägd ljushet. Det gör att ögat kan 
adaptera sig på ett komfortabelt sätt på vägen fram mot 
armaturen och bländningsrisken minskar.



Gata och väg

Stor frihet med optimerad optik
Med Fagerhults specialutvecklade AGC-linser (Advance 
Glare Control) är våra stolparmaturer optimerade efter 
kraven i den senaste belysningsstandarden – och ger god 
visuell komfort. Du kan välja mellan ett flertal linser som 
är anpassade för olika användningsområden, samt även 
för våta vägbanor. 

Säkerhet och helhetstänk
För trafiksäkerheten är bra belysning en förutsättning för 
att vi ska kunna se kontraster, färger, former och perifera 
rörelser bättre. Belysningslösningen bör även samspela 
med ljuset runt omkring. Att se till helheten och inte en-

Gata och väg

Vialume 1 på Utbyvägen, Göteborg

Vialume 1 på parkeringsplats, FagerhultEvolume 1 på elljusspår, Hovslätts IK

bart på den sträcka som ska belysas är därför viktigt. Hur 
vi ljussätter uterummet påverkas av konfliktpunkter som 
korsningar, rondeller och övergångsställen. Vi behöver rätt 
belysning på rätt plats – när den behövs.  
 
 
Energibesparande ljusstyrning
Behovet av fullt upplysta gator och andra miljöer är 
mindre under sena kvällar och nätter. Välj därför en lös-
ning där ljusflödet kan programmeras för att passa dina 
förutsättningar. Huvuddelen av vår stolpbelysning har 
olika ljusstyrningsalternativ för att möjliggöra stora 
energibesparingar. 



Evolume 1 på väg 111, Höganäs Vialume 1 med koniska stolpar från Sapa, Örebro

Vialume 1 på villaväg, GöteborgEvolume 1 på villaväg, Mjölby kommun

Conledo G2Vialume 1 Evolume 1

Relaterade produkter
Stolpinfästning arm eller rak stolpe – valet är ditt. Arma-
turerna har en god livlängd och finns med olika ljusfördel-
ningar och lumenpaket för att passa de ljusnivåer som 

krävs för olika miljöer. Välj mellan 3000 eller 4000 K, samt 
flera olika färger på armaturhuset t.ex. alugrå, antracitgrå, 
svart eller vit. 

Se hela vårt sortiment på fagerhult.se



Skapa mötesplatser och befolka parken
När mörkret faller, tänds stadens ljus sakta upp. Rätt  
belysning på rätt plats kan framhäva stadens hjärta och 
skapa trygga och trivsamma mötesplatser. Våra belysnings-
lösningar förskönar området på dagen och ger god visuell 
komfort på kvällen.  

Ljus som skapar rum
För att skapa en känsla av trygghet är det viktigt att kunna 
överblicka rummet. Rundstrålande stolparmaturer passar 
utmärkt som allmänbelysning. Med vårt sortiment kan 
du även skapa inbjudande rum i rummet och framhäva 
olika platsers funktion och möjligheter. Genom att belysa 
fasader, vertikala ytor och vegetation får vi lättare en upp-
fattning om rummets form och storlek.

Ljus som skapar identitet
Belysning kan även förstärka en plats utformning och bidra 
till att profilera ett grönområde eller stadskärna. Skapa olika 
uttryck för olika områden med varierande ljuseffekter eller 
RGB-lösningar.

Park och stadPark och stad

On Ground, Jönköping

S:t Sigfrids kyrkogård, Borås

Azur vid Kungsholms strand, Stockholm

Lunova, Helsingborg



RGB-lösning i Tidaholm Focus på stolpe, Fornebu S shopping center i Oslo Vulcans bro, Tidaholm

Relaterade produkter
Utbudet är stort. Stolparmaturer eller pollare för visuell 
vägledning. Strålkastare, markarmaturer eller effektbelys-
ning för accentbelysning. Robusta armaturer för utsatta 

MoaiOn Ground LED Pantheon

Vivita

Reef

VerdaLunova Azur Focus

Bagers bro, Malmö

områden. Ett urval av sortimentet har även en chip on 
board-lösning (COB) för hög effektivitet. 

Se hela vårt sortiment på fagerhult.se

PoleLITE

Nanoled

Cubiks



Arkitektonisk belysning
Effektbelysning för att lyfta en byggnads estetiska mer-
värde skapas ofta med relativt enkla medel. Med hjälp av 
minimalistisk produktdesign som integreras mot fasaden 
kan ljuset stå i centrum istället för armaturen. Framhäv 
den unika arkitekturen eller skapa mönster och effekter 
som syns på långt håll. Möjligheterna är många.

Ett tryggt och attraktivt välkomnande
Det ska vara enkelt att hitta och en kombination av visuell 
vägledning och en inbjudande entré med högre ljusnivå är 
därför en central del i olika närmiljöer. Tak- och väggarma-

Fasad och närmiljöer

Landsarkivet, GöteborgKilden teater- och konserthus, Kristiansand

Fagerhults produktionsanläggning, HaboDen blå planet, Köpenhamn. Foto: Adam Mørk – 3XN

turer är ett bra val och får gärna kompletteras av pollare 
nära entréväggarna. På så sätt skapas ett behagligt verti-
kalljus för en varierad och rumsbetonad känsla. Stolpbelys-
ning lämpar sig väl för parkeringen, gångvägen och gården.

Genom att tänka på belysning ur två perspektiv – 
nerifrån och uppifrån – kan du skapa en positiv bild av 
omgivningen, både från marknivå och inifrån byggnaden. 
En kombination av högre och lägre ljuspunkter är därför 
idealiskt – självklart med en god visuell komfort.



TwistLift Slot SquareSkill Cool Ghost

Azur LED Concrete ZipRondo G2 Visual Vik

Relaterade produkter
Välj mellan unik karaktär eller diskret design, olika sprid-
ningsvinklar och färgtemperaturer. Armaturerna passar in 

Zip markarmatur, kvarteret Jerusalem i Malmö Azur pollare och väggarmatur i bostadsområde, Skövde

Strålkastaren Twist riktar ljuset mot både fasad och aktivitetsyta, FagerhultRondo G2 Power stolpe och takarmatur, Tågaborgsskolan i Helsingborg

Se hela vårt sortiment på fagerhult.se

i många olika typer av miljöer. Pollare, vägg- och takarma-
turer finns ofta i samma familj för ett koordinerat uttryck. 

LED tube



produced by fagerhults belysning ab

Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella 
belysningssystem för publika miljöer såväl inomhus som 
utomhus. Vår verksamhet bedrivs med ständigt fokus på  
design, funktion, flexibilitet och energi besparande lösningar.
 
Fagerhult är en del av Fagerhultgruppen, en av Europas 
ledande belysningskoncerner med verksamhet i fler än 15 
länder. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs 
i Stockholm.

fagerhults belysning sverige ab

huvudkontor
566 80 Habo
Tel 036 10 85 00
Fax 036 10 86 99
info@fagerhult.se
www.fagerhult.se

försäljningskontor och
utställningar

göteborg
Gamla Almedalsvägen 1
412 63 Göteborg
Tel 031 722 71 00

helsingborg
Bergavägen 1
254 66 Helsingborg
Tel 040 600 64 00 

malmö
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Tel 040 600 64 00

stockholm
Tegelviksgatan 32
116 41 Stockholm
Tel 08 522 359 50

sundsvall
Raholmvsvägen 136
865 51 Ankarsvik
Tel 060 13 57 71 

örebro
Stubbengatan 2
703 44 Örebro
Tel 019 760 23 30

örnsköldsvik
Storgatan 4
Box 276
891 33 Örnsköldsvik
Tel 0660 24 10 00


