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Innledning:

• Grunnlaget for dette foredraget er en del av 
regjeringens prosjekt: «Universell utforming i 
kommuner og fylkeskommuner» .

• «Godt og trygt lys der du går og sykler» er et 
lokalt delprosjekt i dette.

• Prosjektet er finansiert av 
Miljøverndepartementet og kommunen 

• Faglig samarbeid med Veidirektoratet.



-Les mer på «Tiltakskatalog.no»



Fokus på lys og trygghet er en del av 
universell utforming!

Belysningsplan for Torvene og Wergelandsparken i Kristiansand var 
det første prosjektet vårt med særlig fokus på lys og trygghet. 
Prosjektet lykkes med å etablere en trygg og behagelig belysning, 
men definerte ikke kriterier for dette for framtidige prosjekter.



Problemstillinger vi har sett:

• Kriteriene i dagens normaler ( Statens 
vegvesen håndbok 264) dekker ikke 
trygghetsaspektet godt nok. Vegdirektoratet 
bekrefter dette.

• Fokus på trafikksikkerhet og horisontal 
belysningsstyrke er ikke nok når vi skal tenke 
trygghet langs ganglinjer.



Problemstillinger, 
kort: 

Ofte lys nok på bakken –
men mørke fjes og mørke 

kanter – også i nye 
belysningsplaner. 

Slik vil vi ikke ha det; vi 
vil se hvem vi møter og 
vi vil se om noen 
gjemmer seg i buskene!



Vi har gjennomført 
prosjekter der vi blir 

blenda av skarpe 
lyskilder, sjøl om 

armaturen skal ha 
beste blendingsklasse 
og avskjermingsklasse

-slik vil vi heller ikke 
ha det!



Prosjektets mål:
• Finne gode kriterier for tryggere og bedre 

almennbelysning av gangveier, promenader og 
gang og sykkelveier. Særlig fokus på:

–Ansiktsgjenkjenning
–Belysning av sideterreng

Prosjektets deler:
• Utredningsdel / kunnskapsinnhenting
• Prøveprosjekt
• Forslag til belysningsnormal basert på ny 

kunnskap



Del 1; kunnskapsinnhenting.

-Utredning basert på søk i internasjonale rapporter. 
Vi har sett på: 

1. Belysningsklasser (Jfr S-klassene i SVV Hb V124)

2. Lyskilder (Hg, NaH, MH, LED)

3. Lysfarge (2000 – 6000 Kelvin, Purkinjes fenomen)

4. Fargegjengivelse  (CRI og Ra)

5. Ansiktsgjenkjenning (vertikal, halvromlig og 
halvsylindrisk belysningsstyrke)

6. Blendingsproblematikk

7. Belysning av sideterreng, lysfarge igjen

8. Overganger mellom belysningsnivå

9. Omgivelsenes luminansnivå



NOEN SENTRALE PROBLEMSTILLINGER:

-Generelt belysningsnivå

• Er det mørke omgivelser eller er 
det eksterne blendingskilder?

• Vurdering av trafikktetthet og 
fartsnivå på veien

• Valg av belysningsklasse (eks. S-klasse)



- Ansiktsgjenkjenning og blending: 

-et nødvendig kompromiss

– «Halvsylindrisk belysningsstyrke» -
hva er nå det?   (ES-klasse: EN 13201-2, tabell 5)

– Ubehagsblending (UGR/NB klasseverdi 10 – 28

– Synsnedsettende blending (GR og TI% )



- Blendingsproblematikk, forts:

–Blendingsklasser  - D klasse
• (gjelder kun 85 gr utstråling)

–Avskjermingsklasser  - G klasse
• (uten arealvurdering)

–Synsnedsettende  blending TI%



• Belysning av sideterreng, såkalt          
«Surround ratio» (SR)

– Lysfarge viktig 

– Fargegjengivelse viktig

- Andre viktige tema her:



Andre viktige momenter fra kunnskapsinnhentinga

(CEN/TR 13201-1:2004 Vegbelysning Del 1): 

1. Om det er syklister eller bare forgjengere i parsellen

2. Vanskelighetsnivå orientering og veivalg

3. Trafikktetthet fotgjengere og syklister på stedet

4. Syklistenes maksimale fartsnivå på stedet

5. Trafikkdempende tiltak på veien

6. Trafikkbildets kompleksitet

7. Parkerte biler i nærheten

8. Fare for kriminell aktivitet i strøket

9. Nødvendighet av ansiktsgjenkjenning

10. Omgivelsenes luminansnivå (svært viktig!)



2. Prøveprosjekt, fase 1 

-prøving av armaturer

1. Utvelgelse av aktuelle armaturer etter foreløpige 
kriterier.

2. Vanskelig å få relevante opplysninger fra 
leverandører, det manglet både armaturer og 
kompetanse.

3. Prøvinga avslørte  blendingsproblemer med 
direktestrålende LED-armaturer, sjøl om armaturen 
hadde beste blendingsklasse og sterkeste 
avskjerming.

4. Det viste seg nødvendig å prøve armaturene med 
systematisk, subjektiv vurdering for å sjekke og 
komplettere oppgitte spesifikasjoner



Subjektive prøvekriterier

1. Opplevd lysmengde («lys 
nok?»).

2. Blending mot observatør?

3. Ansiktsgjenkjenning – på hvilke 
avstander?

4. Jevnhet og kontraster

5. Lys til omgivelser, jevnhet og 
avstand

6. Lysfarge, Kelvingrad, Ra-indeks, 
hyggelig, behagelig?

7. Estetikk: gir armaturen noe til 
uterommet dag/natt?

» *



Prøving av armaturer, forts:

1. Subjektiv vurdering 
av armaturer 
vurderes som 
nødvendig, spesielt 
LED-armaturer

2. Må ha lys på 
ansiktet, men det må 
være «mykt nok», 
uten sterk blending



• Armatur med indirekte 
belysning var eneste 
LED-armatur som 
tilfredsstilte 
prosjektets kriterier (!)

Stor reflektorflate gir 
behageligst lys 

Valg av armatur til 
prøveprosjekt:



Prøveprosjekt fase 2; belysning av 
gangatkomst til Kilden teater og konserthus 



Ikke fullt så hyggelig om kvelden…



Belysningsplan



Prøveområdet med ny 
belysning; 
god ansiktsgjenkjenning 
og lys ut i krokene!
(Merk skyggen)



Prøveprosjektet 
evaluert:

• Objektivt : målinger 

• Subjektivt : befaring 
med systematisk  
evaluering etter  
samme kriterier 
som ved prøving av 
armatur.



Prosjektet har laget forslag til belysningsnormal med 
kriterier for tryggere belysning 



I tillegg: Prosjekteringsanvisninger knytta 
til normalen:

Alle belysningsklasser skal økes ett trinn dersom ;

• Veien har sideområder som er vesentlig sterkere belyst, 
eller har kraftige blendingskilder i periferien, eller

• Veien har stor andel syklister og/eller rulleskibrukere 
som forventes å holde høy hastighet (>30km/t)

• Veien krysser andre belyste veier. Gjelder kun 
krysningspunktet og nær dette.



Prosjekteringsanvisninger, forts.:
• For armaturer med LED-lyskilder med master på 6m eller 

lavere , kreves indirekte eller diffusert belysning. 
Direktestråling fra LED-elementene aksepteres ikke, og 
store lysende flater er å foretrekke.

• Det kan benyttes LED eller keramisk metallhalogen som 
lyskilder. Andre lyskilder må godkjennes spesielt.

• Armaturer med LED-lyskilder kan kreves prøvemontert og 
testet for bl. a blending og ansiktsgjenkjenning, med 
befaring og faglig vurdering av kompetent personell.

• Armaturvalg og masteplassering skal gi god belysning av 
mørke kroker og kanter nær veien.



Trygg ferdsel 
gjennom 

planområdet 
sikres i 

bestemmelser



Vi skifter 
armaturene i 

lysløypene våre: 

Valg av 
armaturer skjer 

etter nye kriterier 
og grundig 

prosess



Vi skal komme så nær opp til de nye kriteriene som mulig, og 
subjektiv vurdering etter test blir avgjørende for valg av løsning

Veitype Belysning-klasse Halvsyl.
belysn. styrke 

SR Avskjer
m-klasse

Blendings-
klasse

TI%  
max

Kelvin grader

Lysløype Kl II jf NS-
EN 12193., 

2 lx jf ES5 >0,5 G5 D5 15 3000-3500
Fordel nærmere 
3000K

Lyskilde: LED eller metallhalogen, maksimalt strømforbruk, 70w pr. armatur.

Subjektiv vurdering etter disse kriteriene, (og gitt poengskala)

• Generelt, opplevd lysnivå
• Ansiktsgjenkjenning, på lengst mulig strekning, og  spesielt versus neste;
• Blending/skarphet
• Jevnhet 
• Opplysning av sideterreng
• Lysfarge (hyggelig vs. kjølig)



Til ettertanke

… Gamle kvikksølv-
armaturer er blitt 
ulovlige, og bruker 
altfor mye strøm, men 
belysnings-teknisk kan 
de være svært bra, hvis 
lyskildene er skiftet 
nylig….

Takk for oppmerksomheten


