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Sammendrag 

I denne oppgaven blir det fokusert på lys og lysforurensing for å finne svar på hvordan 
lysdesign kan bidra til å redusere lysforurensing i kommune-Norge. Oppgaven kartlegger 
hvordan forskjellige kommuner i Norge forholder seg til lysforurensing og om det er 
hensyntatt i kommune- og reguleringsplaner. Dette er gjort ved å sende ut 
spørreundersøkelse til utvalgte kommuner. Deretter blir Stavanger kommune sin lysplan 
analysert på bakgrunn av gitte kriterier som er av betydning for å redusere lysforurensing. 
Funnene er at få kommuner har benyttet muligheten som ligger i plan- og bygningsloven om 
å stille krav til belysning. Stavanger sin lysplan har et mål om å gjøre det. Analyse av planen 
viser at strategien bidrar til å redusere lysforurensing selv om det ikke er direkte nevnt i 
valgene som gjøres. Det konkluderes med at det er viktig at kommunene får god informasjon 
om lysforurensing og hvor viktig lysdesign er i både planleggingsfasen og oppfølging av 
ferdigstilte prosjekter. 

Nøkkelord: Lysforurensing, Lysdesign, Regulering, Belysning og nattehimmel. 

Antall ord: 11 151 
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Erklæring om forfattermedvirkning 
En forfatter ansees vanligvis å være en som har gitt et vesentlig intellektuelt bidrag. For å 
kvalifisere som forfatter skal man: 1) ha bidratt vesentlig til initiering og design av prosjektet 
(protokoll), og/eller datainnsamling, og/eller analyse og tolkning av innsamlet data; 2) ha vært 
involvert i utformingen av prosjektrapporten, eller kritisk revidert det intellektuelle innholdet i 
rapporten; 3) ha gitt samtykke til at den endelige rapporten kan leveres. 

Hver student skal ha bidratt nok til å kunne være ansvarlig for de enkelte delene i rapporten. 
Framskaffelse av økonomisk støtte, datainnsamling eller prosjektstyring alene gir ikke 
rettighet til å være forfatter av prosjektrapporten. 
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Forord 

 
Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med avsluttende utdanning ved Universitetet i 
Sørøst-Norge. Ved fullendt studieprogram vil jeg oppnå en bachelorgrad innen arkitektonisk 
lysdesign. 

Oppgavens tema er et resultat av både egne erfaringer av at menneskeskapt lys reduserer 
nattemørket og opplevelsen av en upåvirket stjernehimmel og et generelt økende fokus på 
temaet lysforurensing.  

Først og fremst vil jeg takke min veileder, Randi Mork, som har kommet med gode tips og 
tilbakemeldinger underveis. Videre vil jeg rette en stor takk til Helga Iselin Wåseth, som har 
tatt seg tid til å diskutere idéer og komme med gode innspill som har kommet meg til god 
nytte. 

En stor takk må også rettes til Vegard Lundby Rekaa. Han tok meg godt imot på 
Solobservatoriet på Harestua i Lunner kommune og ga meg både omvisning og foredrag. 
Han har også vært en god bidragsyter til faglig innhold og tatt seg tid til videosamtaler. 

Til slutt ønsker jeg å takke alle kommunene som tok seg tid til å svare på 
spørreundersøkelsen og mine henvendelser på epost og telefon. 
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1. Bakgrunn  
 

I dette kapittelet er det grunnleggende informasjon, teori og øvrige opplysninger som er 
relevant for å gå nærmere inn på temaet lysforurensing og problemstillingen i oppgaven.  

 

1.1 Lysdesign 
 

Lysdesign handler om gjennomtenkt bruk av kunstig og naturlig lys der kreativitet møter 
tekniske utfordringer, anbefalinger og krav som lysdesigneren må ta hensyn til. Det handler 
også om å gjennom lyssetting gi trygghet, ivareta miljø og omgivelser og om å se muligheter, 
forutsetninger og behov. 

For å få realisert god belysning kreves analyser, god planlegging og forståelse av behov og 
tekniske utfordringer.  Lysdesign handler derfor om å bruke lyset på en bevisst måte og vil 
kunne bidra til å redusere uønsket lysforurensing. 

 

1.2 Hva er lysforurensing? 
 

Lysforurensing er lys på feil sted til feil tid og med feil lysstyrke. Det er altså uønsket eller 
overflødig kunstig lys (Follestad, 2014). Det er en betegnelse for negative konsekvenser 
menneskeskapt belysning bringer med seg. Noen av disse konsekvensene er hvordan 
nattehimmelen blir påvirket og stjernehimmelen blir vanskeligere å observere.  

Lysstråler brer seg ut til de blir absorbert av fysiske hindringer (Wåseth et.al., 2020). I 
atmosfæren møter lysstrålene små partikler hvor noe av lyset absorberes. Det resterende 
lyset reflekteres, eller spres videre ut i omgivelsene og skaper strølys. I 
belysningssammenheng defineres strølys som lys som spres i utilsiktet retning (Lyskultur, 
2016). Det har da ofte en intensitet som kan virke sjenerende på mennesker, naturmangfold 
og miljøet. Mengden strølys reguleres av hvordan vi styrer eller i hvilken grad vi klarer å styre 
lyset dit vi ønsker, avstanden fra lyskilde til belysningsobjekt, atmosfæriske forhold, 
flatens/objektets reflektans og den totale installerte lumenverdien i belysningsanlegget.  

Lys som forurensing påvirker det naturlige miljøet med å forandre kvantitet og kvalitet av det 
totalet lysbildet (The Dark-Sky Association, 2012). Det naturlige lyset fra nattehimmelen blir 
hindret i å nå frem til oss i tilstrekkelig grad, hvor det kunstige lyset forurenser atmosfæren.    
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1.3 Olbers paradoks 
 

Olbers paradoks, også kjent som «dark night sky paradox» påpekt av Heinrich Olbers i 1826 
(Stabell & Hammerstrøm, 2018). 

I det hypotetiske tilfellet der uendelig med stjerner er jevnt fordelt i et statisk univers som er 
uendelig stort og som har eksistert i «evig tid», ville det være naturlig å forvente at 
nattehimmelen er helt lys, da lyset fra alle stjernene ville ha nådd frem til oss. Men 
nattehimmelen er mørk. 

I et univers som har eksistert i evig tid, ville altså lyset fra alle stjernene ha rukket å nå frem 
til oss, mens i et univers som har eksistert kun i en begrenset mengde tid har ikke lyset fra 
alle stjernene rukket å nå frem i løpet av universets levetid, jf. figur 1.1 

 

 

Figur 1.1. Figuren viser en illustrasjon av «Olbers paradoks», 2018 av Hammerstrøm. M. 
https://snl.no/Olbers'_paradoks. CC BY NC SA 3.0 

 

1.4 Lys og farger 
 

Lys er elektromagnetisk stråling som beveger seg i tverrgående bølgelengder. Det er et stort 
spektrum, hvor kun noen få av bølgelengdene er synlig for mennesket. Dette er «det synlige 
spektrum» slik det framgår i figur 1.3. på side 10. Andre dyr og organismer oppfatter lys på 
en annen måte enn mennesker, da deres synlige spekter er innenfor andre bølgelengder. 
Eksempelvis der mennesker kun har tre, har de fleste fugler fire uavhengige tappceller som 
formidler fargeinformasjon (Berger, 2012). Dette fører til et spektrum hvor UV-lys inngår i det 
synlige lyset, noe det ikke gjør hos mennesker. Hunder derimot har kun to tappceller, en 
ømfintlig for blått lys og den andre for gult lys (Coren, 2008). Fugler har altså et bredere 
fargespekter enn mennesker, mens hunder har et mindre. Lysspekteret spiller derfor en 

https://snl.no/Olbers'_paradoks
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/
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viktig rolle for det økologiske, medisinske og ikke minst astronomisk forskning ved kunstig 
belysning om natten (Aubé et.al., 2013). 

Astronomer vet at det «blålige» lyset sprer seg mer i atmosfæren og er med på å skape en 
uønsket «light glow», altså lysforurensing (Kinzey et.al., 2017). 
Lyskilder produseres til forskjellig bruk med forskjellig egenskaper også innenfor ulike 
fargespekters. Det skilles ofte mellom kald og varm belysning, noe som måles i Kelvingrader 
(K), som beskrevet nærmere i neste avsnitt.  

 

1.4.1 Fargetemperatur 
 

For å beskrive fargen på synlig lys, kan vi ta i bruk fargetemperatur som måles i Kelvingrader 
(K) (Bjørset & Hansen, 2006, s.62). Der beskrives også det absolutte nullpunkt satt til 0 
Kelvin. Alle legemer med temperatur over dette vil sende ut (emittere) stråling, og sammen 
med temperaturen vil spekteret endre seg. 

Et idealisert legeme – det absolutt svarte legemet, absorberer alt av stråling, men sender 
også ut mer stråling ved alle bølgelengder enn det reelle legemer gjør ved samme 
temperatur. En lyskildes fargetemperatur er den temperaturen det absolutt svarte legemet 
må ha for å sende ut stråling som gir den samme lysfargen som lyskilden (Bjørset & Hansen 
2006, s. 62). Fargekurven for det svarte legemet ved ulike temperaturer er vist under i figur 
1.2. 

 
Figur 1.2. Fargediagram (x,y) med Plancks Locus inntegnet. Public domain. Hentet fra 
https://en.wikipedia.org/wiki/Planckian_locus#/media/File:PlanckianLocus.png  

 

Varmt og kaldt lys eller varme og kalde farger er begreper som brukes i forhold til 
Kelvingrader hvor lav Kelvingrad gir varmt lys (rødt lys) og høy Kelvingrad gir kaldt lys (blått 
lys). Se også vedlegg 2.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Planckian_locus#/media/File:PlanckianLocus.png
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1.4.2 Det elektromagnetiske spektrum 
 

Det var den skotske fysikeren og matematikeren James Clerk Maxwell som oppdaget 
elektromagnetiske bølger (Bjørset & Hansen, 2006, s.1). Han regnet ut hastigheten og 
beviste at det er den samme hastigheten som lyset (ca. 300.000km/s*). (*Eksakt verdi ble 
fastsatt til 299.792,458km/s i 1983 (Linder & Skaar, 2020).  

Elektromagnetiske stråling er utstråling og transport av energi i form av elektromagnetiske 
bølger, hvor bølgene brer seg ut transverselt (tverrbølger) og består av elektriske og 
magnetiske felt vinkelrett på hverandre (Starby, 2014, s.52). Begge feltene varierer med 
samme frekvens, og brer seg gjennom et tomt rom med lysets hastighet. 

Videre kan man lese i Starby (2014) at synlig lys utgjør kun en liten del av det 
elektromagnetiske spekteret som strekker seg fra Gammabølger til radiobølger. Gamma  
Røntgen  Ultrafiolett (UV)  Synlig lys  Infrarødt (IR)  Radiobølger. Mellom UV og IR 
finner vi synlig lys, som har bølgelengder fra ca 380nm-760nm, jf. figur 1.3. og 1.4. 

Figur 1.3. Elektromagnetiske spektrum, (NASA, https://science.nasa.gov/ems/01_intro). 

 

Figur 1.4. Figuren viser synlig lys i det elektromagnetiske spekteret. (NASA, 
https://science.nasa.gov/ems/09_visiblelight)  

 

https://science.nasa.gov/ems/01_intro
https://science.nasa.gov/ems/09_visiblelight
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1.4.3 Rayleigh-spredning 
 

Dersom partiklene, for eksempel molekyler i atmosfæren, er av mindre størrelse enn lysets 
bølgelengde kaller vi spredningen av lyset for Reyleigh-spredning (Skaar et.al., 2020). 

Når lyskilder som sender ut lys bestående av flere frekvenskomponenter som treffer et 
Rayleigh-spredende medium vil komponentene med kort bølgelengde (blått lys) spres ut av 
den direkte lysstrålen i større grad enn komponentene med lang bølgelengde (rødt lys). Blått, 
kaldt lys vil spre seg mer enn rødt, varmt lys gjør som vist i figur 1.5. Rødt, varmt lys er derfor 
«snillere» i forhold til lysforurensing. 

 
Figur 1.5. Rayleighspredning skjer som illustrasjonen viser mer effektivt jo høyere frekvensen på lyset er. Blått lys 
spres mer enn rødt. Illustrasjon av Kristiansen. J. R. CC BY NC SA 3.0. 

 

 

1.4.4 Øyet 
 

Øynene er et lysfølsomt sanseorgan. Det registrerer elektromagnetisk stråling, altså lys. 
Lyset fanges opp og genererer beskjeder som synsbanen sender fra øynene videre til 
hjernen (Dahl & Rinvik, 2012, s. 691). 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/
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Figur 1.6. Tverrsnitt som viser strukturen av øyet illustrert av Holly Fischer, CC BY 3.0 via wikemedia. 

 

Øyets oppbygning som vist i figur 1.6 kan sammenliknes med et fotoapparat. Fotoapparat 
har et objektiv som inneholder optikk der blenderen kan styre for å regulere hvor mye lys 
som slippes inn og skaper et bilde på filmen eller minnekortet. Vårt «objektiv» er øyets pupill. 
Denne styrer hvor mye lys som slippes videre inn til linsen. Videre blir informasjon sendt til 
retina – netthinnen, som gir deg bilde av objektet du ser på. 

I sterkt lys og ved nærsyn er pupillen liten, mens i mørket og når vi ser på gjenstander langt 
borte, blir pupillene store. Dette kalles for pupillrefleksen.  

I øyet finnes det to typer fotoreseptorer, tappceller og stavceller, disse har ulik lysømfintlighet 
(Dahl & Rinvik, 2012, s.692). Tappcellene formidler fotopisk syn i dagslys, hjelper oss med 
fargesyn og detaljsyn og trenger forholdsvis godt med lys for å stimuleres. Vi har tre type 
tapper, jf. tabell 1. 

Tabell 1. Bølgelengder som de forskjellige tappecellene i menneskets øye er ømfintlige for og hvor på 
fargespekteret lyset er ved bølgelengden (Bjørset & Hansen, 2006 og Starby, 2014).  

Type tappcelle* Bølgelengde (λ) Farge 

S-tapper 470 nm Blått lys 

M-tapper 525 nm Grønt lys 

L-Tapper 700 nm Rødt lys 

*De tre tappcellene menneskets øye har er en type som er mest sensitivt for blått lys og små (korte) 
bølgelengder derav navnet S-tapp, den andre for grønt lys som har medium bølgelengde, derav 
navnet M-tapp. Den siste tappen som er mest sensitivt for rødt lys med lange bølgelengder som gir 
navnet L-tapp. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
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Stavcellene er mer lysømfintlige, og hjelper oss med å se bevegelser og i mørket. Til 
gjengjeld reagerer ikke stavcellene på lys i ulik bølgelengde. Stavene er ekstra ømfintlige for 
lys og gjør at øyet er mest ømfintlig ved bølgelengde 560nm (gult lys).  Det tar om lag 30-40 
minutter for øyet å adaptere til mørket. Lys vil brenne ut stavcellene og det tar lang tid før 
disse blir klare igjen. Derfor bør man unngå å utsette øynene for intense og blendende 
lyskilder når man er ute i mørket da dette vil gjøre det vanskeligere å se omgivelsene.  

 

1.4.5 Lyskilder  
 

En lyskilde er et objekt som stråler ut elektromagnetisk stråling med bølgelengder innenfor 
«det synlige spektrumet», altså synlig lys.  

Vi har naturlige lyskilder som solen, månen og stjernehimmelen. Sistnevnte blir stadig 
vanskeligere å oppleve fullt ut jo mer kunstig belysning som påvirker nattehimmelen. 

Menneskeskapte lyskilder er mange og stadig nye arealer og objekter belyses. Nye 
armaturer settes opp i mangfold.  

Byer og tettbebygde strøk har mange lyskilder som omfatter belysning av gater, bygninger 
og fasader, park- og idrettsanlegg og kommersiell belysning mm. I tillegg kommer større 
forretnings-, kontor og industrianlegg med mangelfull tidsstyring av lyset.   

De fleste lyskilder er ikke rent spektralt (monokromatisk) hvit lys, men en blanding av lys i 
forskjellige bølgelengder og intensitet. For det menneskelige øyet oppfattes et spektra av 
flere bølgelengder som en og samme farge. Fargene blir skapt av å blande forskjellige 
bølgelengder av lys i proporsjon.  

Mange lyskilder gir strølys som lyser opp områder som ikke var tenkt opplyst. Det kan være 
ut over et jorde eller skogholt, ut over sjøen eller formålsløst opp mot himmelen. Strølys vil i 
et boligområde også kunne sjenere naboene. Med dagens linseteknologi er det mulig å rette 
lyset presist dit det ønskes med avskjerming og utforming av armaturer. 

 

1.4.6 Blending 
 

Blending oppstår når man får lys fra en lyskilde direkte mot øynene og det oppstår ugunstige 
luminansfordelinger, for høye luminanskontraster eller gradienter (Bjørnset & Hansen, 2006). 
Den kan være direkte blending eller indirekte ved refleksjon. Om armaturen sender skarpt lys 
inn i den naturlige synsretningen, vil den også føre til synsnedsettende blending. 

Bjørset & Hansen (2006) skiller mellom to hovedtyper av blending: 

1. Synsnedsettende blending også kalt fysiologisk blending 
2. Ubehagsblending også kalt psykologisk blending 

I forbindelse med blending oppstår det sløringsluminans når strølys fra øyets okulære medier 
legger seg over området på netthinnen hvor synsobjektet og omgivelsene er avbildet, som 
gir en forhøyning av observatørens luminansforskjellterskel (Bjørset & Hansen, 2006, s. 45). 
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Ved blending vil pupillens åpning bli mindre enn det luminansen i det øvrige synsfeltet skulle 
tilsi. Slik vil evnen til å se andre objekter i synsfeltet blir svekket eller i verste fall forsvinne. 
Ved kraftig blending kan det oppstå etterbilder som «brenner» seg fast på netthinnen.  

Ved å unngå blending vil synet rekke å tilpasse seg lavere lysnivåer, noe som vil lede til økt 
oversikt over omgivelsene og området. Øyet adapterer seg til det høyeste lysnivået og 
omgivelsene rundt oppleves mørkere.  

1.4.7 Reflektans 
 

Det varierer hvor mye lys et objekt absorberer (Grøn, 2020). Resterende energi vil reflektere 
og sendes videre ut i atmosfæren. Hvor mye av lyset som blir reflektert, er det 
refleksjonsfaktoren som bestemmer. Refleksjonsfaktoren avhenger av vinkelen lysets 
bevegelsesretning danner med loddlinjen på grenseflaten, innfallsvinkel og lysets 
polarisasjon, jf. figur 1.7. Se også vedlegg 2 for refleksjonsfaktor. 

 
 

Figur 1.7. Refleksjoner som følger lovene for optisk refleksjon (utfallsvinkel = innfallsvinkel). Her er 
refleksjonsfaktoren illustrert. CC BY NC SA 3.0 Hentet fra https://snl.no/refleksjonsfaktor  

 

1.5 Kunstig belysning om natten 
 

Belysning i byer, bygder og naturområder har mye å si for trivselen på kveldstid. Manglende 
bevissthet og krav til utforming av utebelysning leder ofte til blendende belysning. 
Synssansen vår er mer sensitiv til kontraster enn til lysnivåer fordi øynene våre har en stor 
evne til å tilpasse seg omgivelsens lysnivåer (Bjørset & Hansen, 2006). De skriver også at 
med adapsjonen forståes netthinnens evne til å endre sin følsomhet etter lysenergi som er til 
stede. Når man da skal for eksempel skille omgivelser med et lyssatt skilt, må man benytte 
kontrast. Dette fører fort til at omgivelsene overordnet blir lysere fordi man hele tiden føler 
behov for å tilføre mere lys. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/
https://snl.no/refleksjonsfaktor
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1.5.1 God belysning med hensyn til lysforurensing  
 

Luminans er lysstyrken til en flate. Enten om den produserer, transmitterer eller reflekterer 
lys, se vedlegg 2. Lysstyrke pr. m2 angir flatens luminans (Bjørset & Hansen, 2006). Videre 
sier Bjørset & Hansen (2006) at ved store luminansforskjeller i belysningen ute om kvelden 
vil øyet kunne få problemer med adapsjon, spesielt ved mørkeadaptasjon. 

I sammenheng med lysforurensing er god belysning lav, men tilstrekkelig belysningsstyrke. 
God belysning er avskjermet og lyser opp kun det den skal i riktig, høyde og vinkel da dette 
gjør det enklere å styre lyset ditt man vil. Riktig luminans og fargetemperatur på lyset er også 
bra for lysforurensing. Gode lysanlegg kan dimmes eller skrus helt av når de opplyste 
områdene ikke er i bruk.  

God belysning med hensyn til lysforurensing er skissert under i tabell 2. 

 

Tabell 2. Punkter for god belysning. Etter IDA. (2012) og Wåseth, et.al. (2020). 

Unngå blending, som reduserer synlighet. 

Bruk av riktig mengde lys, hverken for mye eller for lite 

Ikke lyssette opp mot himmelen. 

Bruk jevn belysning slik at øyet rekker og adaptere godt  

Unngå skarpe skyggekanter, heller få en fin, rolig overgang fra lys til mørke 

Minimere bruk av kaldt lys (blått lys) 

Ikke bruke for mange armaturer, unngå rot med for mye lys 

Kun lyssette det man trenger, og ikke alt rundt 

 

1.5.2 Gatebelysning 
 

Nye veiprosjekter er stadig under prosjektering og utbygging. Mange av disse med 
belysning. Her stilles det forskjellige krav og regler for belysningen ut ifra ulike 
dimensjoneringsklasser for vei og gater, som er beskrevet i håndbok N100 Veg- og 
gateutforming. Ulike belysningsklasser for veger, gater og områder er beskrevet i Norsk 
standard for vegbelysning del 2 (NS-EN 13201-2:2015). 

Gate- og veibelysning kan være en kilde til lysforurensing. Vegard Lundby Rekaa ved 
Solobservatoriet på Harestua i Lunner kommune forteller at han opplever nattehimmelen 
annerledes etter at ny riksvei 4 ble åpnet. (V. L. Rekaa, pers. medd.). 

Belysningsbehov for vei, gater og byrom skilles mellom veier, konfliktområder og for gående 
og syklende. Det betegnes gjerne med M (motorized), C (conflict area) og P (pedestrian) 
(Mjøs, 2014). 

Statens vegvesen sin håndbok V124 angir sammen med norsk standard NS-EN 13201-
2:2015 krav og føringer til belysning for ulike trafikkarealer. Disse er basert på forskning og 
erfaringer (Mjøs, 2014). 
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1.5.3 Belysningsanlegg 
 

Belysningsanlegg kan få dimmet lysnivåer eller skrus helt av eller på ved hjelp av 
lysstyringsystem. Lysstyring kan ved riktig bruk forandre oppfattelsen av et område og med 
det veilede publikum i hvordan de skal forholde seg til det ved for eksempel lederlinjer som 
sier noe om veien videre.  

Parametere som lysfordeling, lysnivå (belysningsstyrke og luminans) og spektralfordeling 
kan kontrolleres ved lysstyring. Aspekter styringen kan være basert på er listet i tabell 3.  

Tabell 3. Aspekter ved lysstyring. (Basert på lysveileder 25, Belysning av veier, gater og byrom). 

Idrettsanlegg, lysløyper og parker: For veier og generelle byrom: 
Brukerstyring  Mengde trafikk (person- eller biltrafikk) 
Kalander- eller klokkestyrt Vær og føre eller sesongbasert styring 
Automatiserte løsninger som måler flere 
faktorer, f.eks. ved bruk av værmelding eller 
trafikktellinger i sanntid. 

Sanntidsstyring basert på direkte målt 
belysning- eller luminansnivå i anlegget til 
enhver tid. 

Mellomting mellom disse løsningene kan 
være en løsning for byrom og parker. 

 

 

I lysveileder 25, belysning av veier, gater og byrom, kap. 5.3, (2014) kan man finne en 
oversikt over forskjellige komponenter man trenger i et utendørs belysningsanlegg avhengig 
av hvilket prinsipp og detaljeringsgrad man velger for styring. 

 

1.6 Lysforurensing og miljøpåvirkning 
 
I dette kapittelet vil du kunne lese litt mer om hvordan lysforurensing påvirker astronomiske 
observasjoner og hvordan naturmangfoldet kan bli påvirket. 
 
 
1.6.1 Påvirkning ved astronomiske observasjoner 
 
Hvordan oppstår egentlig strølys fra bakkenivå som påvirker vår opplevelse av 
nattehimmelen og stjernehimmelen? 
 
I atmosfæren er det mange små partikler som reflekterer og sprer lyset fra bakken. Hvor 
mange og store de er vil påvirke lysforurensningen. Himmelens bakgrunn ser dermed ikke 
mørk ut lenger. Direkte belysning med fri sikt påvirker mer enn lys som skjermes av et hus, 
tett skog eller en ås.  
 
Armaturer som lyser oppover, har størst innvirkning på hvor mye av himmelen vi ser. Når 
himmelen ser lysere ut «blender den» eller «overdøver» de svakere stjernene eller 
himmelobjektene. Flere objekter på himmelen blir derfor diffuse eller helt ute av syne (IDA, 
2012). 
 
  



18 
 

Effekten av lyspåvirkning varierer mye mellom urbane og rurale strøk. Stjernehimmelen vil 
derfor oppleves svært forskjellig. Graden av påvirkning fra ingen påvirkning (mørke) til mye 
er vist under (V. L. Rekaa pers. medd.):  
  
 
På et riktig mørkt sted, der heller ikke månen påvirker, vil man kunne se: 

• Alle stjernene i melkeveien, som framtrer som et hvitt bånd over himmelen. Dette 
er i realiteten slik vi ser vår egen galakse som er diskosformet. Når vi ser langs 
planet av diskosen, hvor det naturligvis er flere stjerner, oppfatter vi det som en 
sammenhengende og svakt hvitt lys fra milliarder av stjerner 

• Andromedagalaksen, vår nærmeste nabo utenfor vår egen – Melkeveien, er synlig 
med det blotte øyet under gode forhold. Den ligger i stjernebildet Andromeda. 

• Flere stjernehoper og stjerneklynger. 
• Noen svake planeter. 
• Kometer, de gangene de er på besøk. Disse er unike objekter med en helt spesiell 

funksjon i solsystemet. Noen blir veldig klare, som Hallyes og Hale-Bopp komet, 
samtidig er de flere svake som hadde vært synlige for flere om mørket var klarere. 

• Stjerneskudd, små rester av stein som ramler ned gjennom atmosfæren. Noen av 
disse kan ramle helt ned til bakken og bli meteoritter. 

 
 
 
Når du er på et delvis belyst sted: 

• Det første du mister er objekter som Andromedagalaksen og stjernehoper. De kan 
være vanskelig å vite hvor er, derfor tenker vi ikke alltid på at de er borte. Det er 
allikevel de som gir den sterke opplevelsen av å være «i» verdensrommet, når du 
står ute på de mørkeste plassene og ser opp på himmelen. 

• Melkeveien blir svakere, og flere stjerneskudd blir usynlige. 

  

På godt opplyste plasser: 

• Da forsvinner hele melkeveien, og de eneste stjernene vi står igjen med er det vi 
kaller «fiksstjerne». Disse stjernene er de kraftigste som tradisjonelt ble brukt til 
navigasjon av sjøfarende. De fleste av disse har egne navn og inngår i de mest 
kjente stjernebildene, Når dette skjer, ser også himmelen bak, blå eller grå ut. 
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Figur 1.8. under viser to bilder av stjernetegnet Orion satt ved, hvor det ene bildet viser 
stjernehimmelen uten- og det andre viser med påvirkning av lysforurensing.  

Figur 1.8. Stjernebildet Orion. Til venstre uten og til høyre med påvirkning av lysforurensing. Foto: 
Jeremy Stanley, CC BY 2.0, via Wikimedia 

 

1.6.2 Påvirkning av naturmangfold 

Naturen er våre beste astronomer! Insekter og dyr bruker lys fra stjernene og månen til å 
navigere, til å forstå når det er trygt å reise eller tid for å dra på jakt! Ikke ta fra dem deres 
kart og kompass (Foster, et.al, 2018).  

Kunstig belysning om natten har negative effekter for flere arter, blant både pattedyr, fugler, 
amfibier og planter (IDA, 2012). Alle dyr, også oss mennesker, er avhengige av naturlig 
døgnrytme med lys og mørke. For mange arter er den mørke natten en integrert del av deres 
eksistens og mangel på mørke kan påvirke deres livssyklus og på sikt overlevelse. Kunstig 
belysning påvirker ikke bare nattaktive arter, men også dagaktive. Døgnrytmen for disse blir 
påvirket/forstyrret når naturlig nattemørke uteblir i opplyste urbane miljøer (IDA, 2012, 
Follestad, 2014). 

Arne Follestad (Follestad, 2014) grupperer effektene på naturmangfold i kategoriene: 

- Økt kollisjonsfare 
- Effekter på døgn- og årsrytme (biologiske klokker) 
- Økt predasjonsfare  
- Endrede muligheter for næringssøk 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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- Fysiologiske mekanismer  
- Flokkdannelse  
- m.m. 

 

 

 
Figur 1.9. Potensielle påvirkninger på økosystemer av lysforurensing. Basert på figur 2 på side 915 i 
Gaston et.al., (2013).  
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Lyset påvirker via det visuelle systemet hos dyr, det fotosyntetiske systemet hos planter og 
ulike pigmenter hos både dyr og planter (Gaston et.al., 2013). Videre fortelles det om 
effekten av kunstig belysning blir bestemt av lysets romlige fordeling (spredning), 
bølgelengde og/eller tidspunktet for belysningen (røde rubrikker viser indikasjon på at 
effekten er avhengig av dette). Økologiske effekter kan karakteriseres som forstyrrelse av 
informasjonsflyt og-/ eller endringer i tilgang og bruk av ressurser. I hvilken grad disse 
effektene påvirker økosystemet er foreløpig ukjent, se figur 1.9 på side 20 i denne oppgaven. 

 

Noen eksempler på hvordan lys påvirker naturmangfold er beskrevet i rammene under: 

Eksempel på hvordan lys påvirker fugler 

Belysningen på oljeplattformer i Nordsjøen påvirker fuglelivet. En undersøkelse avdekket at 
tusenvis av fugler kretset rundt en opplyst plattform (Van de Laar, 2007). Fenomenet ble 
påvirket ved å slå av og på utebelysningen. Når lyset ble slått av forsvant alle fuglene i løpet 
av få minutter, 20 minutter etter at lysene ble skrudd på kunne igjen tusenvis av fugler 
observeres kretsende rundt plattformen. (Marquenie & Van de Laar, 2004, Follestad, 2014).  
 

 

Eksempel på hvordan lys påvirker fisk  

Fisk påvirkes også av lysforurensing. Anadrom laksefisk vandrer som oftest ut til sjøen 
(saltvann) om natten. Det samme gjelder når de igjen vandrer opp til sine gyteplasser i elva. 
Spesielt bruer som er opplyst under og ned i vannet skaper forstyrrelser for fiskens 
vandringer og kan gjøre dem mere utsatt for predatorer. (Follestad, A. 2014) 
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1.7 Verktøy for kommunal planlegging 
 

I kommuneplaner og reguleringsplaner kan kommunene stille krav og bestemmelser om 
belysning for å redusere lysforurensningen.  

Hjemmel for dette finnes i plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71) sine bestemmelser 
om kommuneplan (kapittel 11) og reguleringsplan (kapittel 12): 

§ 11- 9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel 

«Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel om: 

… 

6. miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur, herunder om midlertidige 
og flyttbare konstruksjoner og anlegg, …». 

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan 

«I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og 
             hensynssoner om følgende forhold: 

1. grad av utnytting, utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, 
bygninger og anlegg i planområdet, … 

11. krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og 
retningslinjer for slik plan, …».  
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2. Metode 
 

I denne oppgaven er det brukt flere fremgangsmåter for å undersøke om lysforurensing er et 
tema som det er fokus på og eventuelt er hensyntatt i norske kommuner og deres planer. I 
den sammenheng er det sendt ut et spørreskjema til et utvalg av kommuner. Videre er det i 
noen kommuner fulgt opp med epost utvekslinger og/eller telefonmøter. Kommunenes 
reguleringsplaner er også lest for å kartlegge om og hvordan temaet belysning og 
lysforurensing er omtalt. 

Befaring ute på solobservatoriet på Harestua er i tillegg blitt gjennomført for å få en bedre 
forståelse om det astronomiske aspektet ved lysforurensing. 

Deretter har en lysplan utarbeidet av Zenisk AS på bestilling fra Stavanger kommune, blitt 
studert og analysert med tanke på i hvilken grad og hvordan planen berører temaet 
lysforurensing, og eventuelle forbedringspunkter. 

 

2.1 Innhenting av informasjon 
 

De utvalgte kommunene som er inkludert i oppgaven er geografisk begrenset til Sør-Norge 
sør for Bergen-Lillehammer. (figur 2.1). Både fjellkommuner, innlandskommuner og 
bykommuner er forespurt, men hovedsakelig har fokuset vært mot større kommuner med 
bysentra.  

 
Figur 2.1. Kartet viser geografisk område for spørreundersøkelsen. Utvalgte kommuner ligger innenfor 
markeringen.  Kartgrunnlag hentet fra www.norgeskart.no                              

http://www.norgeskart.no/
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Spørreskjemaet ble sendt ut til 34 utvalgte kommuner med svarfrist. Etter utgått frist ble det 
sendt purringer med ny frist til de som ikke hadde svart. 

For å kartlegge om og hvordan de forskjellige kommunene har fokus på belysning og 
lysforurensing, har er det blitt: 

- Gjennomgått reguleringsplaner 
- Utvekslet eposter  
- Ringt kommuneansatte innen miljø, plan- og byggsektoren. 
- Foretatt spørreundersøkelse ved utsendelse av spørreskjema 

 

2.1.2 Spørreundersøkelse 
 

Via universitetet i Oslo sine hjemmesider (www.uio.no) ble det utarbeidet en 
spørreundersøkelse som ble sendt ut som et nettskjema på epost til utvalgte kommuner. Det 
ble sendt ut 34 invitasjoner med følgende spørsmål: 

- Har dere regulering av belysning med i reguleringsplaner? 
- Er lysforurensing en problemstilling som inngår i kommuneplanen? 
- Hvor bevisste er dere på lysforurensing ved utbygging av nye områder? 
- Opplever du at kommunen som en helhet har eller kan skaffe seg tilgang til nok 

informasjon om lysforurensing når kommunen trenger det? 
- Har du i din rolle/din stilling tilgang på denne informasjonen? 
- Hvordan opplever dere muligheten til å regulere belysning? 
- Hva kan dere som kommune selv regulere? 
- Hvilken kommune er du ansatt i? 

Det kom svar på disse spørsmålene fra ti kommuner totalt.  

 

2.2 Valg av lysplan 
 

Et viktig kriterium for valg av lysplan var at denne var av så ny dato som mulig. Lysplanen 
måtte være for et område innenfor geografisk valgt område (se figur. 2. 1). Det var ønskelig 
at lysplanen tok for seg et større areal med urbane bymiljøer. Etter litt undersøkelser falt 
valget på lysplanen for Stavanger sentrum. 

 

2.3 Analyse av lysplan for Stavanger sentrum 
 

Lysplanen er tilgjengelig på Stavanger kommune sine hjemmesider, 
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/ny-lysplan-for-stavanger/.  

Lysplanen har som mål å gi et oversiktlig bilde av hvordan Stavanger sentrum er delt opp og 
henger sammen. Dette skal gi grunnlag til en strategi for belysning i sentrum. 
Belysningsforslag skal ha en helhet og etter uttalt mål ta hensyn til lysforurensing. 

http://www.uio.no/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/ny-lysplan-for-stavanger/
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Lysplanen ble systematisk gjennomgått og analysert i denne oppgaven ut fra et 
lysforurensingsperspektiv. Gjennomgangen gjøres ut fra et sett av kriterier knyttet til dette. 
Analysekriterier framgår videre i kapittelet. 

2.3.1 Analysekriterier 
 

For at lysplanen skal oppnå en strategi og et lyskonsept som ivaretar lysforurensing, er det 
viktig at den har grundige analyser av områder i Stavanger sentrum. 

Kriterier lagt til grunn for analysen av lysplanen er: 

- Lysforurensing skal være nevnt som et mål eller ambisjon 
- En klar plan på «hva» og «hvor» som trenger belysning og hvor det kan være mørkt 
- Belysningsforslag og begrunnet lysstrategi som samsvarer med mål om redusert 

lysforurensing Belysningsstrategi som ivaretar nattemørket 
- Lysforurensing i form av blending og forstyrrelser for brukeren tas hensyn til med lave 

lysnivåer 
- En strukturert plan for reklamebelysning 
- Armaturvalg, anbefalte fargetemperaturer (varme farger) og kriterier for skjerming og 

vinkel på armatur 
- Lys-styring, styringssystemer og dimming 
- Etterkontroll av lysanlegg 
- Løsningsforslag som viser til varm belysning med lav intensitet 
- En rød tråd i planen mellom mål, analyse, strategi og løsningsforslag. 

Kriteriene er lagd på bakgrunn av International Dark-sky Association (IDA) sine fem 
prinsipper for ansvarlig belysning (IDA, 2020).  
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2.3.2 Beskrivelse av lysplanen 
 

I dette underkapittelet vil lysplanen for Stavanger sentrum bli beskrevet kapittelvis med 
utdrag som har betydning for resultat- og diskusjonskapittelet. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.2. Forside og tittel på lysplanen for Stavanger sentrum. (Bredal et.al., et.al, 2020) 

                                          

Lysplanen starter med en kort og presis bakgrunn der det framgår at planen er en revisjon av 
en tidligere lysplan for Stavanger (2005). Videre er det et kort avsnitt om «lys i Stavanger». 
Her får leseren et innblikk i hva slags type by Stavanger er både historisk og med blikk for 
fremtiden.    

Lysplanen består av seks deler: 

1. Analyse 
2. Konsept 
3. Områder 
4. Sirkulasjon 
5. Høydepunkter 
6. Løsning for utvalgte områder 

 

 

Del 1 – Analyse (Bredal et.al., 2020, s. 5-14) 

Analysen i lysplanen er som helhet er bygd opp med: 
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- Mål, ambisjoner og suksesskriterier 
- Bakgrunn «om Stavanger» for å bli bedre kjent med byen 
- Metode; analyse av aktivitet og trygghet i sentrum 
- Innføring i universell utforming 
- Analyse, dag- og nattidentitet. 

Stavanger kommune har beskrevet fem mål ved lysplanen (Bredal et.al., 2020, side 6). Et av 
disse målene er «miljøbevisste løsninger – reduksjon av energinivåer og lysforurensing ved 
å bruke teknologiske nyvinninger som bidrar til bærekraft for hele byen».  

Bakgrunn om Stavanger gir en kort innføring i byens identitet og planer for videre utvikling. 

I metodedelen diskuteres visuell lesbarhet, identitet, trygghet og aktivitet. Det er foretatt 
kveldsvandringer, befaringer og evaluering av eksisterende situasjon.  

Lysplanen gir så en kort innføring i universell utforming, blending og balanse, kontrast og 
luminans. 

Analysedelen forteller om dag- og nattidentitet med tilhørende bilder av eksisterende 
situasjon, referansebilde og illustrasjon av løsningsforslag.  

 

Del 2 – Konsept (Bredal et.al., 2020, s. 15-26) 

Lysplanen angir et mål der: «Lysstrategien for Stavanger sentrum skal videreutvikles ut fra 
en definert struktur, der det er tydelig hva belysningen skal tilføre de ulike stedene. Dette 
innebærer ikke nødvendigvis mer lys.» (Bredal et.al., 2020, s. 16). 

Tilnærmingen for strategi baserer seg på følgende 5 mål: 

1. Å redusere/dempe belysningen, samt å unngå blending 
2. Vise fram Stavangers unike identitet, slik at den oppleves like flott om kvelden som 

om dagen 
3. Fordele belysning for å oppnå bedre orientering og trygghet 
4. Utvikle eksisterende struktur for teknisk drift, og system for styring, for å møte 

kommunens definerte mål 
5. Systematisk evaluering og justering av eksisterende belysning. 



28 
 

Figur 2.3. Figuren viser en notatskisse hentet fra (Bredal et.al., 2020, s.17). 

 

I konseptdelen kommer det punkter for hva belysningen skal bidra med, for: 

- Bevegelse 
- Breiavatnet 
- Trehusbyen 
- Hermetikkbyen 
- Sjøfronten 

 

 

 

 

                                                                                                  

  

 

                         Figur 2.4. Figuren viser sentrum delt opp i område. Hentet fra (Bredal et.al., 2020) 
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Et konseptprinsipp legges frem i Bredal et.al., (2020) på side 24 med beskrivende tekst om 
områder og karakter, sirkulasjon og bevegelse, høydepunkter og landemerker. Dette 
sammen med et visualisert konsept illustrert med nattplan, jf. figur 2.5. 

  
Figur 2.5. «Visualisert konsept i form av nattplan» av Bredal et.al. (2020), s. 25. 

 

Del 3 – Områder (Bredal et.al., 2020, s. 27-40) 

Inndeling av områdene vises på et kart med fargekoder, der det også er situasjonsbilder fra 
områdene. Dette gir et innblikk i områdene med god forståelse av byen. 

Inndelingen er begrunnet med utgangspunkt i spesifikke funksjoner og arkitektoniske og 
urbane kvaliteter. 

Situasjonsoversikten med beskrivelse av situasjon, mål/muligheter og lysredskaper er ført 
opp i tabell med fargekoder som gjør det enkelt å finne på kartet. Tilsvarende gjelder 
punktene om hensyn og muligheter. 

En symbolforklaring gir en kort innføring i forskjellige armaturtyper. Det gis en kort 
beskrivelse av armaturene og en illustrasjon av hvordan lyset sprer seg fra de ulike 
armaturene, se figur 2.6. 
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Figur 2.6. «Symbolforklaring på forskjellige armaturer» av Bredal et.al., (2020), s. 35. 

 

Lysplanen forteller om lysverktøy i form av historiske lykter og kommer med anbefalinger om 
valg av armaturer som ivaretar historiske særpreg og unngår blending. Samtidig uttrykkes 
viktigheten av testing og prøveoppsett.  

 

Del 4 – Sirkulasjon (Bredal et.al., 2020, s. 41-56) 

I dette delkapittelet vises det en skjematisk oversikt over retningslinjer for forskjellige veier i 
sentrum sammen med et kart hvor disse er tegnet inn med fargekoder, finnes på side 42 og 
43. Her kommer lysplanen med et nytt forslag for LED fargetemperatur og belysningsklasse. 
Det foreslåes varmere lys i alle situasjoner med unntak av hovedveien.   

Lysplanen informerer videre om tekniske retningslinjer, funksjon og hensyn til de ulike 
veitypene/områdene: 

- hovedvei 
- tunnel- og undergang 
- bussholdeplass 
- samlevei/gate 
- samlevei/gate med sykkelfelt 
- sykkelvegnett 
- gangdrag – oppgraderte strøk med blandet arkitektur 
- gangdrag – Trehusbyen, historiske strøk 
- boligområder 
- småplasser og parker. 
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Del 5 – Høydepunkter (Bredal et.al., 2020, s. 57-76) 

Et kart over Stavanger sentrum som forteller om spesialbelysning vises i dette delkapittelet, 
og følgende er markert med egne tegn og farger, jf. figur 2.7. 

- Fasadebelysning 
- Landemerker 
- Grønnstruktur 
- Horisontale grøntområder 
- Rekreasjonsområder 
- Lyskunst 

 

 

 

 

                                                                                    

 

              

   

                                                      

Figur 2.7. utklipp fra Bredal et.al., (2020) med markerte områder som skal ha spesialbelysning. 

 

Lysplanen forteller om tilnærming for strategi for landemerker og spesiell belysning, hvilke 
funksjon de har i bybildet og hva slags hensyn som må tas. Det er så listet opp prioriterte 
landemerker som kan få belysning. Det er satt opp en liste med punkter som skal evalueres 
ved strategi for fasadebelysning av bygg. 
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Lysplanen viser forskjellige teknikker for fasadebelysning, se figur 2.8. 

Figur 2.8. Forskjellige teknikker for fasadebelysning hentet fra Bredal et.al., (2020). 

 

Lysplanen informerer deretter om strategi for belysning med tekniske retningslinjer, 
funksjoner til belysningen og hvilke hensyn man må ta ved belysning av: 

- park- og grøntområder 
- plasser og torg 
- midlertidig belysning 
- «street art» 
- lys-skilt. 

Videre opplyser lysplanen (Bredal et.al., 2020, s. 72) om en overordnet strategi for hvordan 
Stavanger skal etablere seg som landets ledende smartby og definerer konkrete mål for 
Stavanger i forbindelse med dette. 

Utendørs belysning griper inn i tre satsingsområder: 

1. Energi, klima og miljø 
2. Urban kunst (lyskunst, gatekunst og digital kunst i byrommet) 
3. Styring og demokrati. 

Lysplanen nevner tre grunner for smart tilpassing av lysnivåer: 

1. Energiforbruk 
2. Biologisk mangfold 
3. Estetikk og balanserte lysnivå. 

Disse grunnene er nærmere forklart i Bredal et.al., (2020) på side 74. 
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Del 6 – Løsninger for utvalgte områder (Bredal et.al., 2020, s. 77-110) 

I lysplanen vises bilder av eksisterende situasjon, referansebilder og illustrerte 
løsningsforslag for belysning for utvalgte områder. Nattillustrasjoner av løsningsforslag finnes 
i vedlegg 1. 
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3. Resultat  
 

I dette kapittelet presenteres svar på spørreundersøkelsen, samt funn etter analysen av 
lysplanen, knyttet opp mot angitte analysekriterier. 

 

3.1 Spørreundersøkelse med svar 
 

Ti kommuner responderte, noe som utgjør en svarprosent på 29,4%. 

Ut fra kommunenes svar på spørreundersøkelsen sees det i dette utvalget på ti kommuner 
(N=10). En kommune svarer at de har regulering av belysning, fem har ikke det og fire i liten 
grad, se figur 3.1. 

 
Figur 3.1. Fordeling av svar på spørsmål 1 i spørreundersøkelsen. 
 

Ved gjennomgang av reguleringsplaner til kommunen som bekrefter at den har regulering av 
belysning, er følgende bestemmelse funnet: «Det skal kun benyttes indirekte (skjermet) 
belysning på utvendig hyttevegg. Minst 70 % av lyskjeglen skal vende ned». Bestemmelsen 
er gjennomgående i flere av kommunens reguleringsplaner. 
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Videre svarer åtte kommuner at lysforurensing ikke inngår i kommuneplanen, mens to svarer 
at problemstillingen er med i deres kommuneplan, se figur 3.2. 

 
Figur 3.2. Fordeling av svar på spørsmål 2 i spørreundersøkelsen. 
 
Ved nærmere undersøkelse er det ikke funnet at lysforurensing inngår i kommuneplanen for 
kommunen som har svart positivt på dette.   
 
 
 
Om bevisstheten rundt lysforurensing ved planlegging og utbygging av nye områder er det 
kun en kommune som svarer positivt. I en kommune er det ikke et tema, mens øvrig åtte er 
lite bevisste, se figur 3.3. 

 
Figur 3.3. Fordeling av svar på spørsmål 3 i spørreundersøkelsen. 
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Til spørsmålet om tilgjengelighet og muligheten til å tilegne seg nok informasjon om 
lysforurensing svarer fem av kommunene ja, to nei, to vet ikke og en kommune gir et annet 
svar, se figur 3.4. og tabell 4. 

Figur 3.4. Fordeling av svar på spørsmål 4 i spørreundersøkelsen. 

Respondenten som inngår under «annet», svarer følgende: «Vi skal sørge for at 
lysforurensing er ett av flere tema som skal vurderes - ikke løsrevet, men i en helhet.» 

På spørsmål om der representanten som svarer, i sin stilling har tilgang på denne 
informasjonen er det, to som ikke vet, to har ikke tilgang, og øvrige seks har tilgang, se figur 
3.5. 

Figur 3.5. Fordeling av svar på spørsmål 5 i spørreundersøkelsen. 
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Tre kommuner opplever muligheten til å regulere belysning som god, tre vet ikke, ingen 
opplever den som dårlig, og de fire resterende svarer annet med utdypende tekst, se figur 
3.6. og tabell 4. 

 
Figur 3.6. Fordeling av svar på spørsmål 6 i spørreundersøkelsen. 

 
Tabell 4. Respons fra kommunene som inngår under «annet» i fig. 3. 6. 

«Det må gjøres på plannivå, viktig å huske på det på rett nivå» 

«Det er viktig at temaet ikke behandles løsrevet, men som en del av en 
helhet - f.eks. veibelysning og høyde på master bør sees i 
sammenheng med bebyggelsen på sidene - lavere master og større 
tetthet noen steder, mindre behov andre steder.» 
«Muligheten ligger der og det er bestemmelser enkelte plasser. Men 
utfordringen er å få tiltakshavere til å respektere disse.» 

«mulig, men krevende å følge opp» 
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Tilbakemelding fra kommunene på hvordan de eventuelt selv mener de kan regulere er 
opplistet under i tabell 5. 

 

Tabell 5. Respons fra kommunene på spørsmål: «Hva kan dere som kommune selv regulere?» 

«Vi kan i stor grad regulere egne bygg, til en viss grad offentlig 
gatebelysning. Vi kan også bli flinkere til å prioritere dette i egne 
planer.» 
«Trolig gjennom reguleringsbestemmelser, men har ingen erfaring med 
hvordan det vil fungere» 
«Dette er noe av det som er uklart. Hvilke muligheter har vi. Siden det 
er lite praksis på området er det også tungt å komme i gang med.» 
 

«Vi kan regulere på fritidsbebyggelse, lysløyper og alpinanlegg» 

«mye» 

«Uklart spørsmål» 

«Det meste kan reguleres dersom det gjøres eksplisitt fra sak til sak og 
ikke som generelle bestemmelser.» 
«Kommunen kan regulere lyssetting i reguleringsplaner og for skilt og 
reklame.» 
«egen belysning skilt fasader utebelysning» 

«Vet ikke» 
 

 

3.2 Funn i lysplanen 
 

I dette delkapittelet presenteres analysen av lysplanen. Funnene opp mot de angitte 
analysekriteriene er sammenstilt under.  

 

3.2.1 Lysforurensing skal være nevnt som et mål eller ambisjon 
 

Stavanger kommune har definert fem mål og ambisjoner som de ønsker å oppnå med 
lysplanen. Redusert lysforurensing inngår konkret i et av målene (Bredal et.al., 2020, s. 6). 
Dette viser at Stavanger har et ønske om å ta tak i problematikken og gir forventninger om at 
lysplanen vektlegger temaet. For å nå målet vil kommunen blant annet ta i bruk 
lysstyringssystemer som kan justere belysningen i byen etter behov.  

Lysplanen baserer så sin lysstrategi ut ifra fem egne mål. Et av disse handler konkret om å 
imøtekomme Stavanger kommune sine definerte mål. Her nevnes lysforurensing konkret i 
mål 4: «… Når lysnivåer kan balanseres er det mulighet for forbedring av lesbarhet og 
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estetisk presentasjon, i tillegg til mindre energiforbruk og mindre lysforurensing» (Bredal 
et.al., 2020, s. 16).  

Mål 1 i lysplanen imøtekommer kriterier om å redusere eller dempe belysning og unngå 
blending. Her heter det at: «Mer lys betyr ikke at omgivelsene oppleves lysere» (Bredal et.al., 
2020, s. 16). 

 

3.2.2 En klar plan på «hvor» og «hva» som trenger belysning og hvor det kan 
være mørkt 
 

I konseptkapittelet blir det beskrevet hva belysningen skal bidra med for utvalgte områder i 
sentrum. Det omfatter ikke en plan på hva som skal belyses konkret, men ideen bak 
belysningen i området. 

Konseptet, visualisert i form av en nattplan, viser tydelig tenkt belysning av både lysere og 
mørkere områder av sentrum. Nattplanen framgår i lysplanen (Bredal et.al., 2020, s. 17), jf. 
figur 2.5 i denne oppgaven.  

Del 5 i lysplanen tar for seg hva som skal belyses av landemerker og høydepunkter i 
sentrum. Her framgår det at belysningsplaner for dette skal vedtas av et utvalg for miljø og 
utbygging i kommunen. 

I forslagene om lys på gatekunst, utvalgte fasader, lyskunst og midlertidige installasjoner, 
nevnes det ikke hvordan lysforurensning skal unngås. Igjen vektlegges anbefalinger om å 
ivareta identitet og uttrykk framfor mindre lysforurensing.  

Påtenkt spesialbelysning i Stavanger sentrum framgår i lysplanen (Bredal et.al., 2020, s. 59), 
jf. figur 2.7 i denne oppgaven. 

 

3.2.3 Belysningsforslag og begrunnet lysstrategi som samsvarer med mål om 
redusert lysforurensing 
 

Lysplanen har en strategi med forslag til armaturer som skal ta hensyn til lysforurensing. 
Armaturer som foreslås er avskjermede slik at lyset fra dem ikke spres unødvendig, men 
lyser der de er tiltenkt å lyse.  

Konsept og strategi for belysningsforslag samsvarer godt med flere av målene. Målet om 
reduksjon av lysforurensing forsvinner litt selv om det er punkter og forslag som vil gi gode 
bidrag mot nettopp dette.  

Kapitlene «Områder og sirkulasjon» og «bevegelse» mangler en tydelig begrunnet strategi 
for belysning som tar hensyn til lysforurensing. Under hensyn og muligheter ved belysning 
blir avskjermede lykter med varm glød nevnt. Det blir også nevnt at flere lykter med svakere 
lys er bedre enn få lykter med kraftig lyskilde (Bredal et.al., 2020, s. 32). Linjeføring med 
historiske lykter framgår som en klar strategi for å unngå blending og ivareta historisk 
identitet. Med dette tas det noe hensyn til lysforurensing. Strategien som fremgår i kapitelet 
«Høydepunkter og landemerker» er tydeligere rettet mot reduksjon av lysforurensing (Bredal 
et.al., 2020, s. 65), mens strategi for belysning av «street art», lyskunst og midlertidig 
belysning mangler konkrete retningslinjer for lysforurensing.  
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3.2.4 Belysningsstrategi som ivaretar nattemørket 
 

Lysplanen har lite eller ingen fokus på at nattehimmelen bør ivaretas eller synliggjøres. 
Himmelen er kun nevnt en gang (s. 13): «… Om kvelden blir himmelen borte. …»   

Belysningsstrategien fremhever ikke lysforurensing og nattehimmelen spesifikt. 

I vedlegg 1 finner du belysningsforslag hentet fra Bredal et.al., (2020) i form av illustrasjoner 
der stjernene er synlige på himmelen.  

 

3.2.5 Lysforurensing i form av blending og forstyrrelser for brukeren tas 
hensyn til med lave lysnivåer 
 

Å unngå blendende lyskilder nevnes ved flere anledninger i lysplanen. Ordet «blending» er 
nevnt 28 ganger i planen. Til sammenlikning er ordet «lysforurensing» kun nevnt åtte.  

Tiltak som er nevnt i lysplanen der belysningen skal ta hensyn til lysforurensing omfatter: 

- unngå blending 
- balanserte lysnivåer 
- lave lysnivåer. 

 

3.2.6 En strukturert plan for reklamebelysning 
 

Lysplanen nevner at «Målet med retningslinjer for lysskilt er å begrense skilt og lysende 
reklame sin dominans i det offentlige rom, samt sikre en estetisk god utforming i felles 
omgivelser.» (Bredal, et.al, 2020, s. 71). På samme side vises det også til en inndeling for 
generell skilting som Oslo bruker. 

Lysplanen lister opp flere punkter med hensyn som må vurderes ved kommersiell belysning. 
Samtidig foreslås det i lysplanen at Stavanger trenger en egen separat skilt- og reklameplan 
(Bredal, et.al, 2020, s. 70). 

 

3.2.7 Armaturvalg, anbefalte fargetemperaturer (varme farger) og kriterier for 
skjerming og vinkel på armatur 
 

Valg av armaturer med god skjerming med blendingsvinkel < 45°, dempet belysning og 
fargetemperaturer som skal gi varm glød er noen av de tekniske detaljene som det i planen 
nevnes at skal ligge til grunn for armaturvalg. Med belysningen og valg av armaturer ønsker 
de å unngå strølys og blending.  

Ved avklart bruk av historiske lykter er redusert lysintensitet nevnt for ikke å virke blendene 
sammen med bruk av varm lysfarge (2000 - 2700 K) (Bredal et.al., 2020, s. 39). 
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I planen er det satt opp et skjema med retningslinjer for ulike type veier. Her foreslår 
lysplanen varmere lysfarge i alle situasjoner med unntak av hovedvei hvor 
fargetemperaturen foreslås til å bli værende på 4000 K (Bredal et.al., 2020, s. 43). 

Videre er det satt opp punkter med hvilke hensyn belysningen skal ta: 

- Jevnhet i belysning (hovedvei, sykkelvegnett) 
- Blendingsfri belysning (hovedvei, samlevei/gate, sykkelvegnett) 
- Presis avgrensning for å unngå uønsket strølys (hovedvei) 
- Mulighet for på dimme intensitet (bussholdeplass) 
- Unngå strølys ved fasadebelysning (samlevei/gate) 
- Plassering av armatur i gate eller på fasade (gangdrag - blandet arkitektur) 
- Høyde, størrelse og linjeføring (gangdrag - blandet arkitektur) 
- Kontrast og blending (boligområder) 
- Svake lyskilder (boligområder) 
- Retningslinjer for beboere 
- Unngå strølys (små plasser og parker) 
- Evaluere bruk på kveldstid (små plasser og parker). 

Forskjellige teknikker for fasadebelysning er nevnt med skrift og illustrasjoner, men det 
nevnes ikke hva som anbefales med tanke på reduksjon av lysforurensing.  

Armaturvalg med beskrivelse som forklarer valgene med tanke på lysforurensing er 
fraværende. 

 

3.2.8 Lysstyring, styringssystemer og dimming 
 

I lysplanen kommer det tydelig frem at Stavanger skal kunne justere lysnivåer og belysning i 
byen med bruk av styringssystem. Det å få integrert lyssyring for belysningen har en sentral 
rolle i planen. Se lysplanen (Bredal et.al., 2020, s. 73) jf. Figur 3.7 under som eksempel på et 
styringsskjema til belysningsanlegg for sentrum. 

 
Figur 3.7. Eksempel på styringskjema for balanserte lysnivåer. Hentet fra Bredal et.al., (2020) s. 75.  
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3.2.9 Etterkontroll av lysanlegg 
 

Det fremgår i lysplanen at det bør utarbeides en strukturert metode for evalueringer av 
hvordan belysningen fungerer i ulike områder. Lysnivåer som justeres skal ha en testperiode. 

Det anbefales at alle nye armaturer i sentrum testes med prøveoppsett, der flere 
armaturtyper kan sammenlignes.  

I kapittelet for «Høydepunkter» er det et punkt som sier det skal være en plan for evaluering 
av ferdig resultat. 

 

3.2.10 Løsningsforslag som viser til varm belysning med lav intensitet 
 

Løsningsforslagene viser belysning med god jevnhet, god lyskvalitet og lyskilder uten 
blending med varm glød (Bredal et.al., 2020). I form av illustrasjoner gir forslagene inntrykk 
av at løsningene bidrar til behagelige og godt belyste omgivelser med varme lyskilder som 
har lav intensitet og god lysfordeling.  

På noen av illustrasjonsbildene kan man legge merke til at stjernene på himmelen er synlige. 
Dette kan gi inntrykk av at forslagene er ment å redusere lysforurensing og at nattehimmelen 
vil være synlig under rette forhold. 

 

3.2.11 Andre funn 
 

Andre funn som imøtekommer flere av analysekriteriene.  

Lysplanen viser tabeller med situasjonsoversikt over områder i Stavanger sentrum (Bredal 
et.al., 2020, s. 30-31). Tabellene tar for seg «situasjon», «mål og muligheter» og 
«lysredskaper». Ingen av punktene beskriver redusering av lysforurensing, men flere av 
forslagene vil likevel bidra til nettopp dette. For eksempel følgende punkter som er tatt ut av 
tabellene:  

- begrensning av lysende reklameskilt 
- varm lyskvalitet 
- avdempet belysning 
- lave master for miljøet 
- redusere lys utenom de større gangveiene i parkene                    
- lavt lysnivå med god fordeling. 

 

3.2.12 En rød tråd mellom mål, analyse, strategi og løsningsforslag 
 

Målet om redusert lysforurensing videreføres ellers i liten grad og temaet blir mer 
underliggende videre i lysplanen. Selve analysen fokuserer mer på aktivitet, trygghet og 
lesbarhet. Men lysforurensing beskrives i et eget avsnitt i lysplanen hvor det også er eget 
avsnitt for naturmangfold, lysintensitet, lysstyring, reflekterende overflater, lysfordeling og lavt 
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energiforbruk (Bredal et.al., 2020, s. 65). At lysforurensing forklares i et eget avsnitt i 
lysplanen viser at temaet ikke er «glemt», selv om det ellers er lite nevnt.  

Analyse, konsept, strategi og løsningsforslag gir lite konkrete begrunnelser i forhold til det å 
redusere lysforurensing.  
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4. Diskusjon 
 

I dette kapittelet diskuteres resultatene av spørreundersøkelsen og funn knyttet til 
lysforurensing etter gjennomgang og analyse av lysplanen for Stavanger sentrum.  
Hvordan lysdesign kan bidra til å redusere lysforurensing vil også bli drøftet i dette kapittelet.  

 

4.1 Spørreundersøkelse 
 

En relativt lav svarprosent indikerer at lysforurensing ikke er et prioritert tema i kommunene, 
eller vurdert som lite aktuelt.  

Av kommunene som har respondert er det kun en av ti kommuner som svarer at de har 
regulering av belysning med i reguleringsplaner, mens fire har det i mindre grad. Mangelfull 
regulering og retningslinjer for lysbruk innebærer at tiltakshavere og eiendomsutviklere i de 
fleste kommunene i denne undersøkelsen mer eller mindre står fritt til valg av belysning i 
sine prosjekter.  

Hos to av ti kommuner er lysforurensing et tema som inngår i kommuneplanen. De øvrige, 
åtte kommunene er ikke bevisste på problemstillingen eller anser ikke lysforurensing som et 
problem. Dette kan tyde på at lysforurensing ikke blir prioritert. At halvparten av 
respondentene viser til at de kan tilegne seg informasjon om temaet, styrker inntrykket av 
manglende prioritering. To respondenter vet ikke om det kan skaffes nok informasjon. Dette 
kan også støtte inntrykket av at lysforurensing i liten grad inngår som tema i kommunal 
planlegging. 

En av kommunene svarer at de «skal sørge for at lysforurensing er et tema som skal 
vurderes». Det gir håp om at informasjon kan bidra til mer bevissthet om lysforurensing i 
fremtiden. 

Seks av respondentene mener at de i sin rolle/stilling har god tilgang til informasjon om 
lysforurensing. Med utgangspunkt i svar på andre spørsmål er det grunn til å spørre seg om 
hvorfor denne informasjon ikke benyttes. Hadde informasjonen vært lett tilgjengelig og tatt i 
bruk, ville en kunne forvente at flere kommuner var bevisste på utfordringer ved 
lysforurensing og at det var innarbeidet i planarbeidet, f.eks. ved regulering av nye 
byggeområder. 

Hvordan muligheten til å regulere belysningen oppleves hos kommunene, er omtalt som god 
av tre kommuner, mens tre kommuner ikke har kunnskap om dette. De fire resterende 
respondentene mener regulering er mulig og utdyper svarene sine, jf. tabell 5 på side 37 i 
denne oppgaven. Spesielt to av svarene er interessante. En kommune mener det er 
krevende å følge opp. En annen kommune bemerker at det er en utfordring å få tiltakshavere 
til å respektere reguleringen av belysning. Reguleringer gitt som bestemmelser i kommunale 
planer, vedtatt i samsvar med plan- og bygningsloven, er juridisk bindende. Det vil kunne gi 
kommunene anledning til rettslig oppfølging om disse ikke blir fulgt. 

På siste spørsmål i undersøkelsen blir det spurt om regulering kommunen selv kan gjøre. 
Svar som «vet ikke», «trolig, gjennom reguleringsbestemmelser, men har ingen erfaring …», 
«Dette er noe som er uklart … tungt å komme i gang med», jf. tabell 6 på side 38 i denne 
oppgaven, viser at kommunene ikke har god nok oversikt over hva som kan reguleres for å 
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redusere lysforurensing. En kommune svarer at de kan bli flinkere til å prioritere dette i egne 
planer. Dette gjelder nok flere kommuner sett til svarene på spørreundersøkelsen.  

Ut fra spørreundersøkelsen mener flere av kommunene at de har nok informasjon 
tilgjengelig. Samtidig er lysforurensing som tema som lite prioritert. Selv om utvalget i 
spørreundersøkelsen er begrenset tilsier dette at informasjonen per i dag ikke er god nok og 
at tilgjengelig informasjon ikke når ut til kommunene. Lysforurensing bør være en høyt 
prioritert problemstilling, ikke minst i offentlig forvaltning der kommunene er sentrale som 
planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Det er også i henhold til plan- og bygningsloven 
de kan hjemle krav om en bestemt lysstrategi for blant annet å unngå unødvendig 
lysforurensing, jf. kap. 1.7 i denne oppgaven. 

 

4.2 Funn i lysplanen 
 

I dette delkapittelet skal funnene ved analyse av lysplanen diskuteres i relasjon til gitte 
analysekriterier. 

 

4.2.1 Lysforurensing skal være nevnt som et mål eller ambisjon 
 

Stavanger kommune sine definerte mål viser at kommunen ønsker å gjøre noe med 
problemet lysforurensing.  

Målene gitt av Zenisk (Bredal et.al., 2020, s. 16) som lysstrategien baserer seg på, er alle 
gode målsetninger som kan ha god effekt for å redusere lysforurensingen. 

 

4.2.2 En klar plan på «hvor» og «hva» som trenger belysning og hvor det kan 
være mørkt 
 

Hvor det er behov for belysning er godt planlagt, men hva som skal eller ikke skal belyses 
kunne vært framstilt klarere. 

At belysningsplaner for landemerker må legges frem og vedtas av et utvalg i kommunen 
muliggjør kvalitetssikring av løsningsforslagene slik at unødig lys unngås. 

Nattplanen viser kun en illustrasjon av konseptet. Hvor og hvor mye belysning som er 
påtenkt fremgår av illustrasjonen, men nøyaktig hva som tenkes belyst er vanskelig å se. Da 
det kun er en nattplan, gir den heller ikke noe bilde av hvordan belysningen vil være ved 
forskjellig bruk av lysstyring. Med en god plan for «hvor» og «hva» som skal belyses kan 
man oppnå god belysning med lite belysning og innfri punktene i tabell 2 på side 15 i denne 
oppgaven. 

Lysfordeling må tilpasses området. Det er stor forskjell på behovet for lys i sentrum av byer 
og tettsteder, kontra områder hvor det er mindre konkurrerende lys. Med en klar plan på hvor 
man skal tillate mørkere områder og hva som skal belyses, kan man minimere 
konkurrerende lyskilder også i sentrum av byer og andre tettsteder.  
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I «Bevar mørket» sin veileder skrives det at amrmaturens spredningsgrad må tilpasses 
gatens-/vegens bredde (Wåseth et.al., 2020). Det er også viktig å tenke på hvilken 
refleksjonsegenskaper på det som skal belyses. Dette har direkte betydning for både 
luminansnivå og jevnhet (Vegdirektoratet, 2014). 

Wåseth et.al. (2020) nevner at fasadebelysning bør unngås, men dersom at om den skal 
belyses bør følgende gjelde: 

• Armaturer som er nøyaktig rettet mot fasaden som skal belyses 
• Avskjerming til alle kanter på armaturen må benyttes 
• Styringssystem muliggjør at lyset dimmes eller skrus helt av på natten 
• Fasadebelysning fra master er enklere å styre enn fra bakken 

 

4.2.3 Belysningsforslag og begrunnet lysstrategi som samsvarer med mål om 
redusert lysforurensing 
 

Belysningsforslagene i lysplanen samsvarer godt med flere angitte mål og ambisjoner, men 
det savnes et større og tydeligere fokus knyttet til målet om redusert lysforurensing. 

En lysplan som har som mål å redusere lysforurensing bør ha et konkret forslag som tydelig 
forklarer hvordan belysningen kan bidra med å nå dette. 

Grundige analyser og kriterier er viktig for at belysningen ikke fører til mer lysforurensing. 
Forslagene i planens strategi for gatekunst, fasader og lyskunst kan snarere gjøre 
innbyggerne mer oppmerksomme på lyset enn mørket.  

Lysstyring er en sentral del av strategien for belysningsplanen for Stavanger sentrum. Det 
åpner for at smart tilpassing av lysnivåer blir mulig. Dette en god strategi som legger til rette 
for å ta hensyn til lysforurensing. I kapittel 1.4.3 om belysningsanlegg i denne oppgaven 
framgår det mer om lysstyring.   

Kommunene kan tydeliggjøre sin strategi for redusering av lysforurensing. Med belysning 
som reduserer lysforurensing på sentrale offentlig plasser kan kommunen fremstå som et 
godt eksempel. Wåseth et.al. (2020) oppgir aktuelle tiltak som kan bidra til dette, som blant 
annet: 

• Armatur som er godt avskjermet mot himmelen hvor 0 % av lyset stråler over 
armaturens horisontlinje 

• Blendingsfri belysning, synliggjøre viktige områder fremfor punktbelysning.  
• Lyskilden bør ha fargetemperatur på 2700 K eller varmere. (Varm-hvit farge) 
• Armaturer med linseoptikk som sørger for god lysdistribusjon samtidig som blending 

unngås 
• Redusere lysnivåer på natten til 50 % av lysnivået som er på kvelden. 
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4.2.4 Belysningsstrategi som ivaretar nattemørket 
 

Nattemørket har ingen oppmerksomhet i lysplanen.  

Ved årtusenskiftet ble det anslått at 63 % av verdens befolkning, 99 % av befolkningen i USA 
og EU-landene og 96 % av Norges befolkning lever i områder hvor lysnivåer i himmelen er 
over grensen satt av den internasjonale astronomiske unionen (IAU). Det betyr at den 
kunstige lysintensiteten på nattehimmelen er større enn 10 % av den naturlige 
lysintensiteten, 45 grader opp på himmelen (Cinzano, et.al, 2001). 

Nyere studie fra 2016 viser at prosentandelen for verdens befolkning som lever i områder 
hvor lysnivået på himmelen er over grensen gitt av IAU har økt fra 63 % til 83 %, og Norge 
fra 96 % til 99,7 % (Falchi, et al. 2016). Den samme studien viser at lysnivået på himmelen 
som dekker 66,1 % av Norges areal er over grensen for kunstig lysintensitet mot den 
naturlige lysintensiteten som er gitt av IAU (se avsnitt over).  

Internasjonalt er det økende oppmerksomhet rundt tap av nattehimmelen med flere 
publikasjoner blant annet Gaston (2018), Drake (2019) og Gill (2019). The International 
Dark-Sky Association (IDA) har gitt tre verneområder i USA «Dark Sky Park» status (IDA, 
2021). Dette er vernede områder som ligger langt unna byer og hvor himmelen er lite eller 
ikke påvirket av kunstig lys. Også i Norge er dette en reel problemstilling. I dette perspektivet 
kunne lysplanen omtalt temaet og inkludert dette i belysningsstrategien. 

For å ivareta mørket er det en rekke tiltak som kan utføres (Wåseth et.al., 2020). Dette 
omfatter blant annet: 

• Armatur som er godt avskjermet mot himmelen hvor 0 % av lyset stråler over 
armaturens horisontlinje 

• Lyskilden bør ha fargetemperatur på 2700 K (gult lys) eller varmere. (Varm-hvit farge) 
• Armaturer med linseoptikk som sørger for god lysdistribusjon samtidig som blending 

unngås 
• Lysnivået skal være i henhold til Norsk standard (NS-EN 12464 og håndbok N100) 
• Lysnivåer i anlegg skal ikke overstige 1,5 ganger av valgte belysningsnivå i henhold 

til belysningsklasse 
• Redusere lysnivåer på natten til 50 % av lysnivået som er på kvelden. 

 
 
4.2.5 Lysforurensing i form av blending og forstyrrelser for brukeren tas 
hensyn til med lave lysnivåer 
 

Anbefaling om at alle nye armaturer i sentrum testes og sammenliknes er bra. Hensikten er å 
evaluere effekter som blant annet blending fra ulike type lyskilder. Her kan flere aspekter 
evalueres ved prøveoppsett, men dette krever praktisk oppfølging. 

Bredal, et.al, (2020) kommer med punkter i lysplanen som tar hensyn til blending og 
forstyrrelser ved belysningen. Ved lave og balanserte lysnivåer vil synet rekke å tilpasse seg 
nivåforskjellene som vil lede til økt oversikt over omgivelsene. For å begrense blending kan 
blendingsberegninger være et godt hjelpemiddel ved prosjektering av lysanlegg. Ved 
beregninger kan man finne fram til og bedømme virkningene av tiltakene for å begrense 
blendingen og ved det sørge for at den ikke er over anbefalte grenser (Bjørnset & Hansen, 
2006). Krav til blendingstall finnes i Norsk Standard (NS-EN 12464-2) og gjelder for høyeste 
middelverdi for belysning. UGR-metoden er beskrevet i CIE publikasjon nr. 117-1995. 
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Blendingsgrense (GRL) er også oppgitt i lysveileder 1C (Skar, 2016). I lysplanen er det ikke 
oppgitt beregninger for blendingen ved lysanlegget. 

 

4.2.6 En strukturert plan for reklamebelysning 
 

Begrensing av lysskilt og reklameskilt vurderes i lysplanen som nyttig for å hindre 
lysforurensning.  

En egen skilt- og reklameplan er en god løsning for å regulere kommersiell belysning. 
Kommunale bestemmelser for å hindre uønsket lyssetting vil med føringer for denne type 
belysning lettere kunne følges opp. En egen skilt- og reklameplan vil gjøre situasjonen med 
lysskilt mer ryddig. Lys-skilt skaper stor konkurranse for all belysning i byen. Redusere og 
regulere slik belysning er viktig for bybildet og med hensyn til lysforurensing. Her kommer 
også Wåseth et. al. (2020) med forslag til gode tiltak. 

• Belysningen skal ha en fargetemperatur på 2700 K eller varmere. 
• Belysningen skal være rettet nedover og ha god avskjerming. 
• Skiltets luminans skal ikke overskride grense satt av kommunen. 
• Reklame- og skiltbelysning bør dimmes eller skrus helt av om natten. 

 

4.2.7 Armaturvalg, anbefalte fargetemperaturer (varme farger) og kriterier for 
skjerming og vinkel på armaturen 
 

Svake lyskilder med myke overganger er gode valg for å redusere lysforurensing. 

Hensyn omtalt i lysplanen om blending, luminans, plassering, balanserte lysnivåer, 
avskjerming, antall armaturer, er alle gode tiltak som kan bidra til redusert lysforurensing. 

Unngår man at lyskildene lyser over horisontallinjen, unngås mye forurensende strølys opp i 
atmosfæren, eksisterende lysanlegg er det ofte mulighet å installere skjerminger på 
armaturene (Drake, 2019). Dette er en billigere løsning enn å måtte bytte til nye armaturer. 
Selv om god avskjerming av lyset er et godt tiltak, vil det alltid reflektere noe lys opp fra 
bakken og ut i atmosfæren. Forskjellige faktorer vil være med på å bestemme hvor mye lys 
som reflekteres se for eksempel, kapittel 1.3.6 i denne oppgaven. Snø og is reflekterer mer 
enn det svart asfalt gjør. Derfor bør lysnivåer bestemmes ut ifra hva slags overflate som skal 
belyses.  

Nye forslag i lysplanen for LED-fargetemperatur er positivt for å redusere lysforurensingen 
da kaldt lys gir større påvirkning (Andalucia, 2019). Ved å bruke armaturer som har lav 
kelvingrad (K), gir dette en varmere glød. 2000K-3000K gir en varm hvit farge, 3000K-4000K 
gir en nøytral hvit farge og fra 4000-10000K gir en kaldhvit farge (Drake, 2019). 

Som vist i figur 1.5. på side 11 i denne oppgaven, sprer kaldt blålig lys seg mer i 
atmosfæren. Armaturvalg med lyskilder som har lav fargetemperatur vil derfor anses som 
smarte løsninger for å redusere lysforurensing. Armaturens vinkel og installasjonshøyde 
spiller også inn som viktige faktorer. Armaturer som er installert i lave høyder får man 
konsentrert lyset dit man ønsker. Dette kan medføre behov for flere lyskilder. Derfor er god 
planlegging viktig for å finne en balansegang.  
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Lysplanen kunne med fordel hatt en strukturert armaturliste som viste konkrete valg for å 
redusere lysforurensing. Det nevnes at armaturer skal være avskjermet eller med varm glød, 
men en mer detaljert plan på det tekniske ved armaturvalgene kunne bidra til en større 
forståelse av valgene knyttet opp mot målet om å redusere lysforurensing. Tekniske detaljer 
og armaturliste kan også bidra til å gi et bedre bilde av hvordan belysningen kan komme til å 
bli.  

 

4.2.8 Lysstyring, styringssystemer og dimming 
 

Lysforurensing er et tema som det må bli mere bevissthet rundt. Det finnes ikke lys uten 
mørket. Lys handler om å oppnå kontraster – kontrastforkjeller mellom objekter og 
omgivelser. Som beskrevet i kap. 1.1. er lysforurensing lys på feil sted til feil tid med feil 
lysstyrke. I planleggingen av mer belysning er ikke mer lys nødvendigvis løsningen, men 
riktig lys til riktig tid er god lyssetting. Dette bidrar til både redusert lysforurensing og mindre 
energiforbruk som medfører reduksjon av klimagassutslipp. En nøye beskrivelse og strategi 
for lysstyring bør være en sentral del av enhver belysningsplan. Lysstyring er en god metode 
for å redusere lysforurensingen. Parametere og aspekter som kan endres og kontrolleres 
ved lysstyring er tidligere beskrevet i denne oppgaven under kapittelet «Belysningsanlegg».  

Når arealer ikke er i bruk og ikke trenger full belysning er dimming et godt tiltak. 
Belysningsanlegg med lysstyring kan blant annet justere lysnivået etter atmosfæriske 
forhold. Mer om lysstyring fremgår i kapittelet om belysningsanlegg, kap. 1.4.3. 

Wåseth et.al. (2020) nevner blant annet at på veier med lite trafikk bør det installeres 
styringssystemer som dimmer lysnivået når det ikke er trafikk i området. Ved andre områder 
bør lysanlegget ha mulighet for å dimme eller skru lyset helt av. 

 

4.2.9 Etterkontroll av lysanlegg 
 

Det er viktig å kontrollere nye lysanlegg, der man sjekker at alt er utført i henhold til gjeldene 
spesifikasjoner og at anleggene ikke har lysnivåer som er over krav for lysklassen. Analyse 
av lysplanen viser at dette er tatt hensyn til ved at de poengterer at etterkontroller er viktig.  

Lyskultur har en sjekkliste for kvalitetssikring av belysningsanlegg (Lyskultur, 2017). Med 
dette skjemaet kan du gå gjennom viktige punkter for å avdekke feil eller mangler ved 
lysanlegget.  

 

4.2.10 Løsningsforslag som viser til varm belysning med lav intensitet 
 

Sett i forhold til hvordan situasjonsbilder fra eksisterende situasjon ser ut, vil 
løsningsforslagene ved illustrasjoner ha noe effekt på lysforurensing. se vedlegg 1. Berger 
(2012) skriver at fuglene har et bredere fargespekter enn det mennesker har. Flere fugler har 
et synlig spektrum som strekker seg innenfor bølgelengdene for ultrafiolett (UV) lys. Med 
hensyn til blant annet fugler vil derfor varmt lys være en god løsning (Berger, 2012). 
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Ifølge IDA (2012) foretrekker astronomer lys med bølgelengde som gir gult lys. Dette er fordi 
det kan bli filtrert ut og resten av spekteret blir igjen for observasjoner. En annen fordel med 
varmt lys er at spredningen av lyset ut i atmosfæren er mindre enn ved kaldt lys (IDA, 2012). 

Ved bruk av varme lyskilder med lav intensitet minimerer man «skyglow» eller som Follestad 
(2012) kaller det, lysskjær. Follestad (2012) beskriver lysskjær som kunstig lys som 
reflekterer fra vann, støv eller gassmolekyler i atmosfæren. 

 

4.2.11 En rød tråd mellom mål, analyse, strategi og løsningsforslag 
 

For å oppnå målet om redusert lysforurensing er det viktig at det er en gjennomgående rød 
tråd i alle delene av lysplanen, som hele tiden viser at valgene som tas er for å nå målet. I 
Lysplanen for Stavanger kommune er det mange punkter ved strategi, konsept og løsninger 
som er gode tiltak for reduksjon av lysforurensing, men valgene begrunnes ikke for 
lysforurensing. Andre mål er prioritert og fremhevet som grunnlag for valg av konsept, 
strategi og belysningsforslag.  

Med perspektiv på lysforurensing har lysplanen noen mangler. Sett i helhet er det ingen klar 
rød tråd gjennom planen for denne med tanke på lysforurensing. Selv om lysforurensing er 
lite fremtredende, er det likevel ikke utelatt. Det er en godt utarbeidet lysplan, utført med 
nøye analyser, gode strategier og fine løsningsforslag som også gir positiv effekt ved 
redusert lysforurensing. 

 

4.3 Veien videre 
 

Lysforurensing er et tema med økende oppmerksomhet. Stadig nye medieoppslag viser 
dette se f.eks. Bjørnstad, (2018), Thonhaugen, (2020) og Lorentsen (2020). Belysning har 
vært lite regulert, spesielt ved privat bruk. Lysforurensing er for mange en ukjent tematikk. 

Regulering av belysning som virkemiddel for å redusere lysforurensing bør i større grad 
inngå i kommunale planer og nedfelles som juridisk bindende bestemmelser.  

Kommuner bør utarbeide egne lysplaner i samarbeid med lysdesignere, slik Stavanger har 
gjort. Videre bør lysdesignere ha innsikt i utfordringene og være oppdatert på belysningstiltak 
som gir tilstrekkelig belysning samtidig, som det reduserer lysforurensing og bidrar til å 
ivareta at vi kan se nattehimmelen. Lysdesignere har et ansvar for å videreformidle kunnskap 
slik at også private aktører tar gode valg når det skal prosjekteres nye prosjekter. For en 
lysdesigner er det viktig å komme tidlig inn i planleggingsfaser for å kunne bidra med best 
mulig løsningsforslag. Å komme inn etter at prosjektet er i sluttfasen eller ferdigstilt vil 
begrense mulighetene for et godt design og gode løsninger.  

På lyskultur sine nettsider har de en publikasjon med fakta om lysforurensing, men der må 
man være medlem for å få tilgang (Lyskultur, 2016). Denne informasjonen burde være 
tilgjengelig for alle!  

Nylig har det blitt oppdrettet en organisasjon som arbeider for å spre informasjon om 
lysforurensing og veilede utbyggere og offentligheten om gode tiltak for bevaring av mørket. 
De har utarbeidet en veileder som heter «Bevar mørket – en veileder» (Wåseth et.al., 2020). 
Denne er tilgjengelig på nettsidene www.bevarmorket.no.  

http://www.bevarmorket.no/
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Bevisstgjøring av problemet slik at flere anerkjenner lysforurensing som et reelt 
miljøproblem, er viktig del av arbeidet for å bevare mørket. Med sin kunnskap kan en 
lysdesigner, informere om og prosjektere gode løsninger innenfor belysning. I samarbeid 
med kommuner og private aktører kan det utarbeides lysplaner der lysforurensing er godt 
integrert. Resultatene fra spørreundersøkelsen tyder også på at det er behov for mer 
kunnskap i kommune-Norge rundt denne tematikken.  
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5. Konklusjon 
 

Dette kapittelet oppsummerer hva som gjort underveis, resultatet av arbeidet og hva som er 
oppnådd i forhold til problemstillingen definert i denne oppgaven. 

 

5.1 Oppsummering og konklusjon av metode, resultat og diskusjon 
 

Samtaler og spørreundersøkelse utført med utvalgte kommuner viser at lysdesigneren vil 
kunne ha en viktig rolle i tiden fremover med rådgivning om belysning til både offentlig og 
private aktører. Det viser også at en lysdesigner bør være en del av teamet innenfor offentlig 
planlegging og entreprenørvirksomhet, slik at de blir inkludert i prosjekter fra oppstart og helt 
frem til realisering og etterkontroll av lysanlegget.  

Ut fra denne oppgaven tyder det på at regulering av belysning i kommunale 
planbestemmelser synes å forekomme i liten grad. Noen kommuner som har bestemmelser 
som i noen grad regulerer lysbruk, men i for liten grad med tanke på at det skal ha effekt på 
lysforurensing. Her er det viktig at nok og god informasjon om belysning og 
belysningsprinsipper som ivaretar temaet er tilgjengelig og tydelig for kommunene. 
Veilederen som organisasjonen «Bevar mørket» har utarbeidet kan komme til god nytte og 
bør i større grad formidles (Wåseth et.al., 2020).  

Kommuner kan også utarbeide egen lysplan for større områder slik Stavanger kommune har 
gjort. Det er da viktig at en slik plan har et tydelig mål om å redusere lysforurensingen slik at 
konsept, strategi og løsninger gjennomføres med dette som bakgrunn og rammebetingelse.  

Flere funn i lysplanen for Stavanger sentrum var gode tiltak for å redusere lysforurensingen. 
Viktigste funnet i planen for redusert lysforurensing var bruk av lysstyringsystem. Ved bruk 
av slike systemer blir mulighetene mange. Ved å designe et lysanlegg for en hel by der man 
har muligheten til å dimme og styre lysnivåer etter vær, føre og aktivitetsnivåer kan gi 
betydelig bidrag til å redusere lysforurensingen.  

Andre viktige tiltak for å unngå lysforurensing som lysdesign kan bidra med i planlegging og 
prosjektering er: 

- Lyskilder med varm fargetemperatur 
- Lyskilder med lav intensitet 
- Armaturer med god skjerming (ikke over armaturens horisontlinje) 
- Bruk av lave master (dette gjør det enklere å styre lyset dit du ønsker) 
- Ikke bare se på hva som trenger lys, men også det som ikke trenger 
- Sørge for myke overganger fra lys til mørket. 

For å unngå lysforurensing er det viktig at designeren planlegger belysningen for et større 
areal. Slik kan belysningen få en helhet og kan virke sammen for å unngå konkurrerende 
lyskilder. Ved bruk mindre lys med lavere intensitet vil mørke områder oppleves lysere. 

Med god kunnskap og godt samarbeid mellom lysdesignere og kommunene kan lysdesign 
derfor bidra til å redusere lysforurensing i Norge.   
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Vedlegg 1 
 

I dette vedlegget finner du løsningsforslag i form av nattillustrasjoner som er hentet ut fra 
lysplanen for Stavanger sentrum (Bredal et.al., 2020). 

 

Nytorget og St Petri 

Bilde 1 viser løsningsorsalag for Nytorget 
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Pedersgata 

Bilde 2 viser løsningsforslag med bruk av historiske lyktet montert på master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3 viser løsningsforslag med bruk av veggmonterte historiske lyktet. 
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Byparken øst for Breiavatnet 

 
Bilde 4 viser en illustrasjon over opplyste gangveier og antall armaturer rundt Breiavatnet. 
 

Bilde 5 viser nattillustrasjon av løsningsforslag for grusstien rundt Breiavatnet. 
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Rådhustrappene 

Bilde 6 viser løsningsforslag for gate og rådhustrappene. 
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Undergangen ved teateret 

 
Bilde 7 viser et løsningsforslag for undergangen ved teateret. 

 
Bilde 8 viser et løsningsforslag nummer 2 for undergangen ved teateret. 
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Badedammen  

 
Bilde 9 viser et løsningsforslag for området rundt badedammen. 

 

Arnegaren 

 
Bilde 10 viser et løsningsforslag for Arnegaren. 
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Oljemuseet og den blå promenaden 

 
Bilde 11 viser et løsningsforslag for undergangen for den blå promonade. 

 
Bilde 12 viser et løsningsforslag med spesialdesignet mast for den blå promondae. 
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Sjøhusrekken  

 
Bilde 13 viser dagens belysning situasjon ved sjøhusrekken. 

 

 
Bilde 14 viser et løsningsforslag for belysning ved sjøhusrekken.  
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Vedlegg 2 
 

Tabell med lysbegreper (Lillelien, 2009). 

 

Størrelse/begrep symbol Enhet Formel Forklaring 
Lysfluks Φ Lumen 

(lm) 
 Lumenverdi er den totale 

lysmengden som sendes ut fra en 
lyskilde i alle retninger. 

Lysstyrke I Candela 
(cd) 

I = φ/ω Lysets intensitet i en bestemt 
retning. Måles i SI-enheten 
candela, hvor 1cd tilsvarer 
omtrent lysstyrken fra et 
stearinlys i en gitt retning. 

Belysningsstyrke E Lux (lx) E = φ/A Den lumenverdien som rammer 
en flate (Areal per m2.) 

Luminans L cd/m2 L = I/A 
(L= I/A 
cosφ) 

Måleenhet for lystetthet, definer 
som candela per kvm. Forteller 
hvor mye lys som reflekteres fra 
en flate, i motsetning til hvor mye 
lys som treffer den(lux), eller hvor 
kraftig selve lyskilden 
stråler(lumen). 

Luminanskontrast   C = (L0-L) / 
L 

Angir forskjell i lystetthet mellom 
liggende flater. 

Fargetemperatur  Kelvin 
(K) 

CIE Beskriver hvor varmt lyset 
oppleves. Høy Kelvingrad = kaldt 
lys, lav Kelvingrad = varmt lys. 

Fargegjengivelse Ra Ra-
indeks 

CIE En skala fra 100-1 sin sier hvor 
god fargegjengivelsen er under 
en bestemt lyskilde. Naturlig lys 
regnes som 100 da det 
inneholder hele fargespekteret. 
(blir også betegnet som CRI). 

Lysutbytte H Lm/W H = φ/P Lyskildens lumenverdi per 
forbrukt effekt(watt). Hvor mye lys 
du får for strømforbruket. 

Jevnhet   Emin/Emid 
 
Lmin/Lmid 

Forholdet mellom laveste- og 
mellomste verdi. Gjelder både 
belysningsstyrke (Emin/Emid) og 
luminans (Lmin/Lmid). 

Blending   CIE-31 Ubehagelige synsforhold som 
reduserer evnen til å se detaljer. 
Deles i ubehagelig blending 
(UGR/NB) og synsnedsettende 
blending (TI/GR). 

 Avskjermingsvinkel    Vinkelen mellom en horisontal 
akse gjennom armaturen og 
synslinjen når lyskilden blir synlig. 

Armaturvirkningsgrad η Prosent 
(%) 

 Prosentandelen av lyset som 
slippes ut av hele armaturen. Den 
måles ved 25°C. 
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Refleksjonsfaktor ρ Prosent 
(%) 

φinn/φut Prosentandelen av lyset som 
treffer en flate, som reflekteres 
tilbake. 

Speilende flate    Et mer teknisk uttrykk for speil, 
som reflekterer lyset i motsatt 
retning.  

Semidiffus flate    Semidiffus flate reflekterer 
hoveddelen av lyset i motsatt 
retning, men deler av det 
reflekterer også i andre vinkler. 

Diffus flate    En diffus flate reflekterer lyset i 
alle retninger. Flaten er ofte matt 
og gjerne hvit. 
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Vedlegg 3 
Et dikt om lysforurensing 

 

Stjernene forsvinner! 

Melkeveien, nærmest en gjengrodd sti som lenger ikke er i bruk. 

Hvor ble det av den flotte tydelige veien? 

Gjengrodd av «ugress» 

menneskets ugress – kunstig belysning. 

Vi oversvømmes av opplyste parker, gater og fasader, hvor byen er blitt til lysets teater. 

Mens naturen og dyrene feller sine søvnløse tårer, kjører bilene rundt til alle døgnets tider og 
lyser opp byens årer. 

Lyset reflekterer og legger seg som et eget lag mellom jord og himmel. 

Du blir blendet, du blir blind. 

Veien forsvinner og stjernene «dør». Hvor ble nattehimmelen av? 

Borte i lysets eksos! 

Mørket forsvinner i reflekterende lys. Selv med lukkede øyne er mørket fraværende. 

Virker som lys er det eneste nærværende. 

Når månen ses best på dagen, må vi puste med magen og skru av, ønske mørket 
velkommen. 

På tide å rydde opp, om stjernene skal la seg vise 

Vi må kutte ned forurensningen vi slipper ut i form av det kunstige lyset! 

 

 

                                                                                                       -Vegard K. Knutsen 
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