
En nytänkande kommun 

PERSTORP, SVERIGE



Perstorp är Skånes minsta kommun till 
befolkningsantalet, men är kända för sitt 
nytänkande. I Perstorps Industripark bedriver 
flera stora internationella företag högteknologisk 
utveckling vilket är ett bevis för att kommunen 
verkligen inte är främmande för att satsa på det 
som är nytt.

 När de under arbetet med att rusta upp centrum 
fick höra om Thorns nya smarta LED-gatubelysning 
Thor, som installerats över hela Köpenhamn, en 
stad som satsar stort på hållbarhet och smart 
teknologi, blev de intresserade direkt.

Perstorp åter i framkanten

PERSTORP,  
SKÅNE

“Vi håller på och byter ut armaturer i hela 
kommunen och miljövänlighet och effektivitet är 
väldigt viktigt för oss. Men särskilt i centrum ville 
vi gärna ha en armatur som även var estetiskt 
tilltalande, och vi gillade verkligen Thors utseende,” 
säger Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt på Perstorps 
Kommun. “Att vi dessutom skulle bli först i Sverige 
med att installera Thor, var extra roligt”.



Den intelligenta armaturen Thor är utvecklad 
i samarbete med danska ljusdesignern Morten 
Lyhne för Köpenhamns stad och utifrån 
väldigt specifika krav kring utseende och  
funktionalitet. Förutom smart teknologi och 
den moderna nordiska designen har armaturen 
en mjuk ljusfördelning och kan fås i olika 
färgtemperaturer, något som passade bra i 
Perstorp. Totalt installerar kommunen närmare 
90 Thor-armaturer med täckta kupor i olika 
projekt i centrala Perstorp. Ljusdesigner är 
Niklas Ekström på Accendo Projekt & Design och 
installationen har genomförts av Mats Nilsson på 
Infratek.

 

“Vi är väldigt nöjda med hur Thor har förändrat 
känslan i centrum, fortsätter Mattias Bjellvi. Thor-
armaturerna ser bra ut och skapar ett behagligt ljus 
som ökar känslan av trygghet.”

Mattias poängterar hur viktigt det är också för små 
kommuner att tänka på framtid och utveckling.

“Det har varit mycket fokus på storstäders 
utomhusmiljö och trafik, men det är lika viktigt 
för oss att vara i framkanten och tänka på smart 
teknologi som kan underlätta för invånarna.” 
Perstorp satsar därför på smart intelligent teknologi 
där belysningen är en viktig del i helheten. Det 
faktum att Thor är en smart, nätverksförberedd 
LED-armatur, där intelligent styrning kan installeras 
vid behov i framtiden, är därför ett extra bonus. 



Thorn Lighting arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring av sina produkter. All text, illustrationer, ritningar och data i denna publikation skall ses som generella uppgifter 
och skall därför inte ingå i något kontrakt. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifter utan vidare officiell annonsering. Alla varor som levereras av företaget baseras på företagets 
allmänna försäljningsvillkor vilka lämnas vid begäran. Alla mått är i millimeter och vikt anges i kilogram om inget annat anges
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