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En veileder for å redusere lysstøy

Bevar mørket!

Siden menneskenes begynnelse har vi vært opptatt av lys. Da vi lærte å
temme ilden startet vår interesse for kunstig lys: Å forsterke og forbedre
det.
Lysforurensning påvirker miljøet negativt, men det er en type forurensning
som det er enkelt å gjøre noe med. Så snart lyset er skrudd av er
forurensningen borte. Derfor ønsker vi med denne veilederen å vise noen
enkle tiltak som kan bidra til å redusere lysforurensning.
Enkelt sagt handler det om fem enkle prinsipper:
1. Nytteverdi: Før man installerer lys skal man tenke over nytteverdien.
Trengs det i det hele tatt?
2. Rettet: Belysningen skal være rettet kun mot området som trenger det.
3. Lave lysnivåer: Bruk så lave lysnivåer som mulig og unngå blending
4. Regulert: Bruk lysstyringsutstyr som timere eller bevegelsesdetektorer
for å sikre at lys er tilgjengelig når det er nødvendig, dempet når det er
mulig, og slått av når det ikke trengs.
5. Farge: Begrens mengden blått/kaldt lys ved å bruke varm fargetemperatur
på lyskilden
Bli med på dugnaden, og få en vakker stjernehimmel til gjengjeld!
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Bevar mørket!

Lys og mørke
Alle levende organismer påvirkes av sollys. På samme
måte påvirkes de av kunstig lys. Lys fungerer som et signal
for de fleste organismer på jorda, og når dette naturlige
signalet blir «forurenset» med kunstig tilført lys, får det
innvirkning på habitatet hvor de lever og på organismen
selv. Rytmen som trigges av lyssignalene forstyrres og
habitatene til organismene endres og innskrenkes.

Synssansen vår er mer sensitiv til kontraster enn til
lysnivåer fordi øynene våre har stor evne til å tilpasse
seg omgivelsenes lysnivåer. For å skille seg ut med for
eksempel et lyssatt skilt, må man benytte seg av kontrast.
Dette gjør at omgivelsene overordnet blir lysere og lysere
fordi man hele tiden føler behov for å tilføre mer lys.
Stjernehimmelen har både dyr og mennesker forholdt
seg til i all tid. Den har vært gjenstand for åndelighet og
mystikk, og den har minnet oss på hvem vi er, som små
vesener i et stort univers. I dag ser mange bare en brøkdel
av stjernehimmelen sammenlignet med tidligere. Mer enn
2/3 av Norges befolkning bor et sted hvor Melkeveien ikke
lenger synes. Gatelamper, lyskastere og flombelysning
sender direkte lys formålsløst opp mot stjernene som følge
av manglende skjerming. Lyset reflekteres i atmosfæren
og legger et slør mellom oss og himmelen. Kombinert
med blendende lys reduseres utsynet enda mer.

Pattedyrs biologiske klokker kan forstyrres, og det
oppstår endringer i mønstrene for næringssøk. Når
nattehimmelen blir opplyst fra jorden, forstyrrer det
kunstige lyset insektenes reproduksjon, kommunikasjon
og andre naturlige overlevelsesmekanismer (Grubisic
mfl. 2018). Insektbestanden i et naturreservat i Tyskland
har gått ned hele 75 % i løpet av 27 år (Hallmann mfl.
2017). Fugler blir også påvirket, gjennom tidligere
morgenaktivitet og tidligere hekkeperiode, noe som kan
få evolusjonære konsekvenser. Laksens vandringsmønster
kan endres og disponeringen som byttedyr økes. Insekter
svirrer ofte rundt lamper om natta fordi de tror de
orienterer seg etter månen. Det er påvist at mange insekter
dør som følge av dette. Trær herdes dårligere til å klare
vinteren hvis de utsettes for mye kunstig lys på høsten.

Energieffektivitet kan fremmes ved redusert
lysforurensning. Med dagens problemer knyttet til
utslipp av CO2 i atmosfæren, er det viktig å bare bruke
den nødvendige mengden energi. Når og hvordan lyset
blir slått på, hva som er opplyst, hvor kraftig lyset er
og hvilken type lys som blir brukt, er alle faktorer som
påvirker energieffektiviteten.

Lys er et signal også for oss mennesker. Det forteller
oss om det er dag eller natt og regulerer vår døgnrytme.
Helseproblemer er en kjent konsekvens av kunstig
belysning. Det er påvist økt risiko for brystkreft hos
nattarbeidere. Stor grad av kunstig belysning generelt kan
lede til søvnproblemer og depresjon. Blått lys har størst
innvirkning på mengden av søvnhormonet melatonin
og dermed døgnrytmene. Det er bra å få mye blått lys på
morgenen fordi det bidrar til at vi våkner, og blått lys er
blitt brukt i behandling av døgnrytmeforstyrrelser, f.eks..
i mørketiden nordpå. Om kvelden kan for mye blått lys
derimot utsette innsovningen. Dette kan være et problem
for mange i den lyse årstiden
Belysningen i byer, bygder og naturområder har mye å si
for trivselen på kveldstid. Manglende bevissthet og krav
til utformingen av utebelysning leder ofte til blendende
belysning. En økt bevissthet om utendørs belysning vil
kunne bidra til trivsel og stimulere til friluftsliv.

Figur 1: Figuren viser hvordan det meste av belysningen i
en rundtstrålende armatur bidrar til lysforurensning og
blending. Fra Mariatorget i Stockholm, før utskiftning.
Illustrasjon.: Helga Iselin Wåseth
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Når oppstår lysforurensning?
Lysforurensning er enkelt forklart, lys på feil sted, på feil
tidspunkt og i feil lysstyrke. Lysforurensning oppstår ved
lite tilpassede lysanlegg og med lysarmaturer som har
utilstrekkelig avskjerming eller som er rettet opp mot
himmelen eller andre steder der lyset ikke trengs. Lys er
elektromagnetisk stråling som brer seg i rommet/mediet
inntil det stoppes av fysiske hindringer. I atmosfæren
møter lyset partikler som reflekterer eller sprer det videre
til omgivelsene i vilkårlige retninger. Dette kalles gjerne
strølys. Begrepet strølys kan i belysningssammenheng
defineres som lys som spres i utilsiktet retning, med en
intensitet som kan virke forstyrrende eller sjenerende på
mennesker, fauna eller miljø.

seg om å avgrense belysningen til området/objektet som
belyses, men også har å gjøre med hvordan, og i hvilken
grad, lyset reflekteres fra de belyste flatene/objektene.
Snølagte flater reflekterer for eksempel mye mer lys enn
våt asfalt.

Mengden strølys reguleres av hvor godt vi klarer å styre
lyset dit vi ønsker, avstanden fra lyskilde til belysningsobjekt, atmosfæriske forhold, flatenes/objektenes
reflektans, samt den totale installerte lumenverdien i
belysningsanlegget. Her er det særlig verdt å merke seg
at utfordringene rundt lysforurensning ikke bare dreier

Figur 2: Illustrasjonen til venstre viser en armatur som sprer
i alle retninger, og som kan forårsake blending. Illustrasjonen
til høyre viser en armatur der lyset rettes ned mot bakken,
der det behøves. Illustrasjon: Light Bureau

Figur 3: Det gule strølyset fra Oslo står i sterk kontrast til den mørke og klare stjernehimmelen som fortsatt finnes på Hadeland,
ca. en time nord for Oslo. Bildet er tatt på Solobservatoriet, retning sør. Foto: Espen Sørheim.

5

Bevar mørket!

Behov for regulering
Regulering av lysforurensning er et uutforsket felt i
Norge. Bilder tatt av NASA viser at lysforurensningen
har økt drastisk de 20 siste årene. Nye lyskildeteknologier
har dessuten de aller siste årene ført til at lysforurensning
har blitt et enda større problem. Dagens lyskilder krever
bare en brøkdel av energien sammenlignet med tidligere.
Dermed er ikke energisparing en like viktig grunn til å
begrense lyset. I tillegg har overgangen til LED-teknologi
gjort at lyset ofte er blåere. Det vil bli mer og kraftigere
utebelysning med mindre det gjøres mottiltak.

bestemme lysreguleringer gjeldende for hele kommunen,
med krav til skjerming, lysstyrke og tidsrom. Uten slike
reguleringer har kommunene allikevel i dag to mulige
hjemler til å pålegge innbyggerne å endre lysforurensende
belysning (Fjeldaas 2017, kapitlene 5.5 og 6.4). For det
første i medhold av plan- og bygningsloven § 29-6 tredje
ledd:
«Dersom tekniske installasjoner og anlegg etter
kommunens skjønn er til ulempe for omgivelsene,
kan kommunen pålegge eieren å treffe nødvendige
tiltak.»

I vår tid er artsmangfoldet alvorlig truet. Sammen
med blant annet global oppvarming og annen type
forurensning, medvirker lysforurensning til dette.
Internasjonale organisasjoner som Dark Sky Association
har satt lysforurensning på dagsorden. Blant annet som
følge av deres arbeid, har over 18 amerikanske delstater
opprettet egne belysningslover. Rundt verdens store
optiske forskningsbaser i Atacama i Chile, på La Palma
i Spania og på Hawaii i USA, har det med stort hell også
blitt vedtatt egne belysningslover, der den utløsende
årsaken har vært den astronomiske forskningen. I
Frankrike har de nylig fått en lov som regulerer lysnivå,
fargetemperatur og lysets retning. I tillegg skal lysanlegg
som idrettsanlegg, parkeringsplasser og lignende skrus av
når de ikke er i bruk.

For det andre i medhold av folkehelseloven § 14:
«Kommunen kan pålegge forhold ved en eiendom
eller virksomhet i kommunen rettet hvis forholdet
direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på
helsen […]»
I grunnloven § 112 står det:
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til
en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig
og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også
for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om
naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte
og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan
ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens
myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører
disse grunnsetninger.»

Det finnes i Norge ingen nasjonal regulering
av lysforurensning. Lys kunne vært omfattet av
forurensningsloven, slik at en rekke lystiltak hadde
måttet søke om tillatelse fra forurensningsmyndigheten,
men forurensningsmyndigheten har per dags dato ikke
aktivert forurensningsloven § 6 nr. 3. Det trengs derfor
bare tillatelse fra kommunen for å gjennomføre lystiltak,
jf. plan- og bygningsloven § 20-2. Rundt dette spørsmålet
har det rådet usikkerhet blant kommunene (Fjeldaas
2017, kap. 5.3), men det klare utgangspunktet er at all
oppsetting av belysning må ha kommunens tillatelse
gjennom ordinære søknadsprosedyrer, med mindre
tiltaket kvalifiserer som «mindre» og kommunen i det
enkelte tilfellet unntar tiltaket fra søknadsplikten, jf. planog bygningsloven 20-5.

Miljøet har altså en overordnet beskyttelse i Grunnloven,
mens det slås fast i forurensningsloven at lys bare er omfattet
dersom forurensningsmyndigheten har bestemt det. Ved
å legge til grunn de dokumenterbare effektene overdreven
belysning har på natur og mennesker, burde det være
innenfor rekkevidde at lokale og nasjonale myndigheter
kan iverksette tiltak for å begrense lysforurensning, med
hjemmel i disse lovtekstene. Utendørs belysning skal ikke
true vår «helse», heller ikke skal den kunne ødelegge for
naturens «produksjonsevne» og «mangfold». Hensynet
som her uttrykkes er et «viktig moment ved tolkningen»
av lover og forskrifter som regulerer lysforurensning.
I tillegg er denne paragrafen retningsgivende når et
forvaltningsorgan utøver myndighet etter fritt skjønn.

Det er ellers per dags dato opp til kommunene selv om
de ønsker å forhindre lysforurensning. Det anbefales å
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En rask innføring i belysningsterminologi
Belysning er et eget fagområde med mange tekniske
uttrykk, og for at du som leser denne veilederen skal
få mest mulig utbytte av den, har vi valgt å sette inn et
kapittel om belysningsterminologi. Hvis du er kjent med
belysningsfaget kan du bla videre til neste kapittel om
tiltak.

som temperaturen stiger. Varm fargetemperatur
har en oransje tone som lyset fra stearinlys. Kald
fargetemperatur har en mer blålig tone.
• Bevegelsessensor: Teknisk apparat som styrer lyset slik
at det bare er påslått når noe beveger seg i det aktuelle
området.
• Dimming: Å kontrollere lysstyrken ved å regulere
mengden watt som kommer til lyskilden.

Ord og uttrykk
• Lumen (lm): Den totale mengde lys som stråler fra
lyskilden i alle retninger, og som oppfattes av øyet.
• Watt (W): Målenhet for effekt, ofte brukt som indikator
på lysstyrke. I dag ikke like velegnet målenhet fordi
en LED-lyskilde på 3 W kan være like kraftig som en
glødepære på 60 W.
• Luminans (cd/m2): En flates lyshet. Luminans angir
hvor mye lys som reflekteres fra en flate.
• Lux (lx): Belysningsstyrke, betegner hvor mye lys som
treffer en flate.
• Luminanskontrast (C): Kontrasten mellom to opplyste
flater, for eksempel den godt opplyste benken målt
mot den mørke parken. En viktig faktor i arbeid med
universell utforming (UU).
• Lysnivå: Lysnivå er dagligtale for lux/belysningsstyrke.
Det sier noe om hvor mye lys som treffer en flate.
• Lyskilde: Det som i dagligtale kalles lyspære.
• Armatur: Lampen hvor lyskilden er montert.
• Optikk/linse: Avdekning av lyskilden som endrer lysets
spredning ut fra lyskilden.
• Reflektor: En speilblank flate i armaturen som styrer
lysets lysfordeling.
• Lysfordeling: Hvilken spredning lyset får ut av
armaturen. Det kan for eksempel være smalstrålende
eller asymmetrisk. Måles i spredningsgrad.
• Horisontallinje: Armaturen skal ikke slippe ut lys over
en tenkt horisontallinje.
• Fargegjengivelse: (CRI) Fargegjengivelse angis på
en skala fra 0 til 100 prosent. Denne indeksen angir
hvor nøyaktig lyskildens fargegjengivelse er i forhold
til sollys. Jo høyere CRI, jo nærmere er lyskilden på
naturlig lys. Dagslys har CRI = 100. Det etterstrebes å
planlegge belysning med høy grad av fargegjengivelse.
• Fargetemperatur, måles i Kelvin (K): Fargetemperatur
er et mål for fargetonen lyset har. Målet kommer fra
oppvarmet metall som endrer farge til kaldere etter

Avskjerming
Alle armaturer bør være godt avskjermet mot himmelen.
For å oppnå dette benyttes det «full cut-off»-armaturer
som garanterer at lysnivå over horisontallinjen er lik 0.
Denne begrensningen kalles Upward Lighting Ratio 0 %

(ULOR0 %). I enkelte prosjekter ønsker man å belyse trær
eller fasader nedenfra, da er det viktig å tenke på hvilke
tiltak man kan gjøre for å redusere lysforurensningen.
Dette kan være: mest mulig avskjerming, å skru av
belysningen når trærne er uten bladverk, dimme ned
lysnivåene, skru av lyset midt på natten, eller å rette
armaturen godt mot det som ønskes belyst og benytte
avskjerming for å redusere strølys.
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Blending
Blending oppstår når man får lys fra lampene direkte
mot øynene. Om armaturen sender skarpt lys i naturlig
synsretning vil den også føre til synsnedsettende blending.
Ved å unngå blending vil synet rekke å tilpasse seg lavere
lysnivåer, noe som vil lede til økt oversikt over området.
Øyet adapterer til det høyeste lysnivået og omgivelsene
oppleves mørkere.
Strølys og lysfordeling
Mange lysarmaturer avgir strølys som lyser opp områder
som ikke var tenkt opplyst. Det kan være ut over et jorde,
ut i vannet, en hel havn, rett opp mot stjernene, eller inn
gjennom naboens vinduer. Med dagens linseteknologi er
det mulig å rette lyset presist dit det ønskes.
Det er viktig å bruke riktig type optikk som gir optimal
lysfordeling til det enkelte prosjekt. Lysfordelingen
må tilpasses området. Det er stor forskjell i lysbehovet
midt i byer/tettsteder, kontra områder hvor det er lite
konkurrerende lys.

Figur 4. Armaturer uten avskjerming lyser i alle retninger.
Mye av dette lyset treffer partikler i atmosfæren og bidrar til
at stjernehimmelen blir mindre synlig.
Illustrasjon: Light Bureau/Lyskultur

Figur 5: Bildet illustrerer hvordan hensynene kan integreres: Lyset må vinkles presist slik at det bare lyser opp ønsket område.
Lysstyrken må tilpasses omgivelsene. Og lyset trenger bare å være påslått når mennesker er tilstede. På denne måten beskyttes
naturen rundt, bebyggelsen slipper blendende lys, stjernene synes og energi spares.
Illustrasjon: Michelle Gigi Stoltenberg, Statens vegvesen.
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Tiltak
For å sikre statusen som en stjerneby eller -bygd, er det
mange mulige tiltak som en grunneier, en kommune
eller en bydel kan gjennomføre. Det trenger ikke være
nødvendig å gjennomføre alle, så her må man vurdere
hvilke tiltak som gjør størst utslag i hvert enkelt tilfelle.

Offentlige plasser, parkeringsplasser og
idrettsanlegg
Sentrale offentlige plasser i kommunen bør fremstå
som gode eksempler på belysning som reduserer
lysforurensning. Her kan kommunens strategi tydeliggjøres og synliggjøres.
• Armaturer skal være godt avskjermet mot himmelen
med 0 % lys over armaturens horisontallinje.
• Belysningen skal være blendingsfri og synliggjøring av
viktige områder vektlegges fremfor punktbelysning.
• Armaturer skal være montert horisontalt, eller det skal
benyttes avskjerming av armaturen.
• Lyskilden bør ha fargetemperatur på 2700 K eller
varmere.
• Armaturen bør ha linseoptikk som sørger for god
lysdistribusjon samtidig som at blending reduseres.
• Lysnivået reduseres på natten til 50 % av lysnivået om
kvelden, eller det benyttes tilstedeværelsesdetektering
som lar anlegget være avslått når det ikke er i bruk.
(Gjelder ikke offentlige plasser som sentrale torg)
• Lysanlegget skrus helt av når det belyste området ikke
er i bruk (gjelder spesielt idrettsanlegg eller lignende).

Gate- og veibelysning
• Armaturer skal være godt avskjermet mot himmelen
med 0 % lys over armaturens horisontallinje.
• Lyskilden bør ha fargetemperatur på 2700K eller
varmere. (Varm-hvit farge)
• Armaturen bør ha optikk som sørger for god
lysdistribusjon samtidig som at blending reduseres.
• Armaturens spredningsgrad må tilpasses gatens/veiens
bredde og omgivelser.
• Lysnivået skal være i henhold til nivåer satt i lysklasser i
Håndbok N100 fra Statens vegvesen.
• Ved valg av lysklasser skal det etterstrebes lave lysnivåer.
• Lysnivåene reduseres på natten til 50% av lysnivået
om kvelden. (se eget kapittel om styring av lyset under
Øvrige tiltak)
• På veier med lite trafikk bør det installeres et system
med tilstedeværelsesdetektering som dimmer ned
lysnivået når det ikke er trafikk i området.
Eksempler på armaturens utførelse:

Thorn «Viktor» eller «Twilight Odense» fra iGuzzini.
Armaturene har god avskjerming som sørger for rettet
lys mot vei eller gangsti.
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Fasadebelysning
Fasadebelysning bør generelt unngås. Kommunen bør
nedfelle retningslinjer på hvilke typer bygg som kan ha
fasadebelysning, i hvilke områder fasadebelysning kan
benyttes og i hvilke tidsrom den skal være avslått. Skal en
fasade belyses bør følgende gjelde:
• Armaturene skal være nøyaktig rettet mot fasaden som
skal belyses.
• Det skal benyttes avskjerming til alle kanter på
armaturen.
• Det skal ikke benyttes høyere lysnivå enn 5 cd/m2.
• Et styringssystem sørger for at lyset dimmes eller skrus
av på nattestid.
• Fasadebelysning fra mast er enklere å styre enn
fasadebelysning fra bakken.

Belysning i hytteområder
I hytteområder bør det innføres strengere retningslinjer
til belysning.
• Belysning på området rundt hytten konsentreres til
inngangsparti og gangsone.
• Fargetemperatur på 2700K eller varmere.
• Lyset bør skrus helt av på nattestid.
• Armaturer skal være godt avskjermet mot himmelen
med 0 % lys over armaturens horisontallinje.
Belysning ved vann
Når man belyser områder ved vann skal armaturene i
tillegg til å være avskjermet mot himmelen, også være
godt avskjermet mot vannet.
Skiltbelysning
Skiltbelysning er en kilde til lysforurensning. Mange
butikker kappes om synlighet og lysnivåene skrus dermed
opp. Kommunen bør nedfelle retningslinjer for lysnivåer
i og fra skilt.
• Skiltbelysning skal ha fargetemperatur på 2700 K eller
varmere.
• Skiltbelysningen skal være godt avskjermet mot
himmelen.
• Skiltets luminans skal ikke overskride en bestemt grense
satt av kommunen.
• Lysnivået skal ikke overstige 400 cd/m2.
• Skiltbelysningen skal dimmes ned om natten.

Figur 6: Fasadebelysning fra master gir god kontroll på
lysfordeling og strølys.

Figur 7: Særlig ved fasadebelysning fra bakkenivå er det
viktig av avgrense lysstrålen så den kun lyser opp fasaden
og strølys til himmelen unngås.
(Illustrasjoner: Light Bureau/Lyskultur)
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Kostnader
De fleste tiltak som begrenser og forhindrer
lysforurensning vil kunne lønne seg ved at investeringene
nedbetales gjennom redusert energibruk. Hvilke
tiltak som må gjøres avhenger av utformingen og
eventuelle utfordringer som er knyttet til eksisterende
belysningsanlegg.

Tiltakene vil, foruten å redusere strømbruken, også ha
positiv innvirkning på mange ikke-økonomisk målbare
interesser. Lysforurensning påvirker miljø, artsbestander
og vår mulighet til å betrakte stjernehimmelen.
Lysforurensning har negativ innvirkning på landbruk,
fiske, høsting av naturressurser, turistnæringen og
folkehelsa.

Kostnadene knyttet til tiltakene avhenger av graden av
utskiftning: Om hele belysningsanlegget skiftes ut, om
bare armaturene skiftes, eller om ingenting skiftes.

Et svært viktig tiltak er å redusere strølys fra større
lysanlegg som parkeringsplasser, idrettsanlegg og
butikkskilt. Parkeringsplasser og lastesoner har gjerne
armaturer som skal lyse opp et stort område. For å
få spredt lyset mest mulig, blir armaturene gjerne
vinklet over horisontallinjen, noe som både fører til
lysforurensning og lite kontroll på strølys til nærmiljøet.
Butikkskilt er gjerne laget for å vises på stor avstand, og
lysnivåene blir deretter. I slike anlegg bør det vurderes
løsninger hvor lyset slukkes om natten. Reduksjon av
strølys fra slike store anlegg kan utgjøre en stor forskjell
for de omkringliggende områdene.

I det følgende deles derfor tiltakene opp etter dette:
Ingenting skal byttes ut:
Kostnadsfrie tiltak (med visse forbehold):
• Endre vinkel på feilinstallert lys.
• Flytte lys montert på vegg lenger ned.
• Innføre rutiner for å slå lys av og på, for eksempel på
idrettsanlegg og parkeringsplasser.
Tiltak som koster, men ikke mye:
• Bytte fra kuppel til flatt glass på armaturen.
• Automatisk shut-off.
• Installere avskjerming på armaturen.
Armaturen skal byttes ut:
Kostnadsfrie tiltak:
• Bruke blendingsfrie armaturer, tilpasset aktuell bruk.
• De fleste leverandører av armaturer for veilys og
parkanlegg leverer armaturer programmert med
ønsket dimmeprofil uten ekstra kostnad. Dette
muliggjør dimming av lysanlegget på nattestid.
Anlegg skal bygges nytt/byttes ut:
Kostnadsfrie tiltak:
• Tilpasse lysanlegg til riktig belysningsklasse.
Tiltak som koster:
• Behovstilpasset teknologi som innebærer at lysstyrken
stadig tilpasses overflaten.
• Tilstedeværelsesdetektor (ca. 1600 kroner per mast).
Kan også installeres gjeldende for flere armaturer, men
dette vil redusere effekten.

12

En veileder

Øvrige tiltak
Overordnede lysplaner
For at forbedret utsyn mot stjernehimmelen skal oppnås,
anbefales det å utarbeide helhetlige lysplaner som regulerer
større områder, for eksempel hele kommunens areal. Slik
kan belysning i både tettbygde strøk, kulturlandskap og
naturområder reguleres. Særlige viktige områder kan være
naturområder der det i utgangspunktet er lite belysning.
Noen få armaturer kan alene ha stor innvirkning på både
utsynet mot himmelen og på miljøet.

Lyssette områder med hensyn til lyssoner
I områder med lite lys skal det mindre til, og lysnivåer
bør tilpasses til de ulike omgivelsessonene i henhold til
Luxtabellen 1C:
• E1 representerer viktige mørke områder som nasjonalparker eller beskyttede steder.
• E2 representerer områder med lavt belysningsnivå som
industri eller boligområder på landet.
• E3 representerer områder med middels belysningsnivå som industri eller boliger i forstadsområder.
• E4 representerer områder med høyt belysningsnivå
som bysentra og forretningsstrøk.

Når det vurderes å installere nye belysningsanlegg, må
det i første runde vurderes nøye om belysning trengs i det
hele tatt. En helhetlig belysningsplan med reguleringer
som også forplikter private til ikke å lysforurense, bør
være basert på følgende fire hensyn:
• Når skal lyset være påslått
• Hvordan lyset er vinklet
• Lysnivået og valg av lysklasser og lysstyringssystem
• Håndtering av utfordringene ved LED-armaturer.

Eksempelvis behøver en bensinstasjon i Valdres lavere
lysnivåer enn en bensinstasjon midt i Oslo sentrum,
nettopp fordi lysforurensningen i Valdres er mye lavere
enn i Oslo. Mindre lys (kontrast) kreves for å oppnå
samme synlighet. Se Luxtabellen 1C, kapittel 5.5 for
lysnivå gjeldende for ulike lyssoner.

Om en slik plan blir politisk vedtatt, kan det være et
godt verktøy for å ta kontroll over lysanleggene, for
eksempel i den forstand at alle aktører må følge de samme
retningslinjer for belysning. Her bør maksimale lysnivåer
vektlegges for å unngå overbelysning. Generelt bør det
legges opp til belysningsstrategier som ikke bidrar til
unødig lysforurensning. Å redusere lysforurensning
krever en kollektiv innsats. Om du gjør tiltak er det
bra, men du får ikke full effekt om ikke naboen, eller
nabokommunen, også gjør det.

Godt tilpassede lysnivå
Man skal sørge for at lysnivåer oppfyller den anbefalte
lysklassen, som man kan finne i Statens vegvesens håndbok
N100, eller i lokale lysplaner og normer. Ved nye anlegg er
det viktig å sørge for at lyset er innenfor lysklassens krav,
men heller ikke mye over anbefalt lysnivå.
Bruke LED-teknologi med aktsomhet
Fordelene med LED er det lave energiforbruket og den
høye fargegjengivelsen. I dag installeres det i hovedsak
LED-lys på norske veier. Men LED-lys er også knyttet til
større miljøpåvirkning gjennom den høye andelen blått
lys. Dette skyldes at det kaldere blå lyset lettere spres til
atmosfæren, og fordi naturmangfold påvirkes i større
grad enn med varmere lys. LED-lys kan lysforurense
2,5 ganger mer enn lys fra høytrykksnatriumsarmaturer
(som til nå har vært de vanligste langs norske veier) fordi
den elektromagnetiske sammensetningen i det kaldere
LED-lyset reflekteres lettere i atmosfæren (Falchi 2016).
Økte refleksjoner i atmosfæren forverrer situasjonen
for arter over store områder. I tillegg gjør LED-lysenes
større spektralfordeling at flere arter påvirkes (Jägerbrand
2018, s. 12). Ved bruk av LED-teknologi bør man velge
armaturer med minst mulig andel blått lys. Her gjelder
det å bruke så lav fargetemperatur som mulig. Det finnes

Figur 8: Trygghetsskapende belysning langs Akerselva i Oslo.
Lyset er rettet mot gangstien med noe strølys til sideterreng.
Foto: Tomasz Majewski, Light Bureau.
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LED der andelen blått lys er redusert til et minimum, se
etter PC Amber LED. Særlig viktig vil det være å sørge for
at lysnivåene holdes så lave som mulig, og at man benytter
seg av muligheten for å regulere lyset, ved å dimme ned
lysnivåene i perioder med mindre bruk.

med såkalt midtpunktsdimming. Her senkes lysnivåene
ut fra midtpunktet i perioden armaturene er tent.
Alternativt
kan
det
benyttes
systemer
for
tilstedeværelsesdetektering, her kan lyset dimmes helt
ned til 20 % når det ikke er trafikk.
Selv om det hjelper mye med god avskjerming av
armaturen, vil bakken alltid reflektere en del av lyset opp
i atmosfæren. Snø- og isdekte flater vil typisk reflektere
mer enn regnvåt asfalt. Lysnivået bør derfor bestemmes
ut fra overflatene som belyses. Nye lysstyringsanlegg kan
justere lysnivået etter underlagets refleksjonsgrad, slik at
lysnivået automatisk dimmes ned etter snøfall, og opp ved
regn.
Oppsummert:
Det å installere dimmeprofil vil bare lønne seg når hele
anlegget eller alle armaturene skiftes ut. Å installere
lysstyringsanlegg vil bare lønne seg ved helt nye anlegg.

Figur 9: Bildet illustrerer hvordan LED-lys med flatt glass
gir presise lyskjegler. Man bør være oppmerksom på slike
armaturers blendingsforhold. LED-dioden bør være trukket
noe tilbake i armaturhuset og armaturen bør være utstyrt
med linseoptikk eller prismatisk avskjerming.
Kilde: Shutterstock.
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Styringssystemer
Både for nye og eksisterende lysanlegg må det vurderes
når lyset trenger å være på, og om lysnivået kan variere
gjennom døgnet. Effektbelysning, som belysning av trær
og fasader, slukkes helt midt på natten, med mindre de
har en viktig trygghetsskapende funksjon.
Der det er mulig, kan man installere lysstyringsanlegg så
lysnivåene kan tilpasses gjennom døgnet og årstidene,
og også slukkes helt i perioder uten bruk. En stor fordel
med LED er at det er enkelt å styre lysnivåene, både i
lysstyrke og farge (om armaturen har den muligheten).
Slike styringssystemer representerer en ekstra investering,
og det er viktig at det brukes riktig når man først har
investert i det.
Om natten, ved lavere trafikkmengde, skal lysnivåene
reduseres med to lysklasser, og alle nye anlegg skal utstyres
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