
Många människor som arbetar inom-
hus hela dagarna får alltför lite dags- 
och solljus. Kontorsfönstren räcker 
inte alltid till. Att sätta in mer elektriskt 
ljus är inte optimalt då det är ett be-
gränsat ljus som saknar många för 
oss behövliga våglängder. För att lösa 
 detta har innovatören Parans tagit 
fram ett system som fångar upp och 
lyser upp mörka rum med äkta solljus.  

Sol- och dagsljusets positiva  inverkan 
på oss människor har på senare tid upp-
märksammats alltmer. Ibland annat Skan-
dinavien och Australien godkänns inte 
kontorsfastigheter om de inte  släpper in  
tillräckligt med dagsljus. Men i stora kon-
torskomplex, sjukhus, skolor och univer-
sitet blir det svårt att nå fram med bra 
ljus via fönster till alla ytor där människor 
 vistas. Mer elektriskt ljus är inte heller 
 något bra alternativ.

– Vår lösning är äkta solljus via fiber, 
berättar Anders Koritz, VD på Parans. Via 
mottagare av solljus på taket leds  ljuset 
via optiska fibrer ned till de  mörkaste 
 rummen. Fiberkablarna är upp till 100 
meter långa, vilket innebär att vi kan er-
bjuda solljus ända ned i källaren på ett 30- 
våningars hus. 

Naturligt ljus i biltunnlar
– Systemet kräver sol då tekniken bygger 
på att vi fångar in befintligt solljus för att 
leda det vidare. Våra prioriterade mark-
nader är därför de med många sol timmar 
såsom Sydeuropa, den amerikanska väst-

kusten, stora delar av Asien, Australien 
med flera. 

Men man arbetar även med kunder i 
Västeuropa. En intressant nisch är infra-
strukturprojekt; bolagets största pågår 
just nu i en biltunnel i  Nederländerna.
Där för man in naturligt ljus i tunnelns  
entré och utfart så att ögat hinner  anpassa 
sig efter ljusförhållandena när man färdas 
in och ut ur tunneln. 

Ljus framtid
Parans startade som ett projekt bland 
Chalmers-studenter 2003, och har som 
bolag verkat relativt länge, men utan att 
nå riktigt ut. De senaste åren har man 
arbetat hårt med att utveckla organisa-
tionen, och med att industrialisera och 
kommersialisera sitt erbjudande. 

Det arbetet börjar nu bära frukt, och 
 företaget ser ljust på framtiden. På senare 
tid har intresset för bolaget och dess lös-
ningar ökat påtagligt från alla håll. Nyligen 
lanserades den största förbättringen av 
kunderbjudandet sedan starten.  Man har 
tillsammans med sin amerikanska leveran-
tör av fiberkablar kunnat fördubbla antalet 
optiska kablar per mottagare. Det innebär 
att kunderna kan öka sina solljusytor, blir 
mer yteffektiva och få fler ljuspunkter till 
en kraftigt reducerad kostnad per ljus-
punkt.

– Vi har dessutom kommit långt i för-
handlingarna med vår partner i Kina, som 
planerar att investera i vårt bolag, berättar 
Anders Koritz. Det kinesiska företaget till-
verkar LED-strålkastare för den kinesiska 

marknaden och man har mångåriga kon-
trakt med kinesiska städer som förnyar 
sina utomhusarmaturer. De har även en 
ny spännande produkt på gång i form av 
en lyktstolpe med integrerad 5G-mast, 
strålkastare, trafikkamera, pekskärm för 
kommunikation och smart laddare för el-
fordon. 

– För oss som ett litet bolag innebär det 
att vi kan säkra vår finansiering, förstärka 
kassaflödet och minska riskerna genom 
att stå på fler kommersiella ben. Parans 
planerar att starta ett helägt dotterbolag i 
Kina, men i Sverige kommer vi att fortsatt 
fokusera helt på solljusaffären.

Allt ljusare för solljusföretaget 
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Anders Koritz, VD

  Vi är ett litet bolag 
som arbetar med 
stora kunder och 
leverantörer, men  
vi är nu också ett  
moget bolag med ett 
högt förtroende från 
marknaden. Det  
ska vi förvalta på 
bästa sätt.


