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BAGGRUND FOR
SAMARBEJDET OM LYS OG
ADFÆRD
Inspirationsnotatet er udarbejdet på baggrund af
et samarbejde mellem seks danske kommuner om
lys og adfærd. De seks kommuner var
Albertslund, Haderslev, Hillerød, Kalundborg,
Svendborg og Tårnby Kommune. Samarbejdet er
støttet af KL og faciliteret af Gate 21. Formålet
med samarbejdet er at give interesserede
kommuner mulighed for at dele og få inspiration
til arbejdet med at benytte forskellige
belysningsteknikker til at påvirke adfærd og
skabe attraktivitet i det offentlige rum. På denne
baggrund er der afholdt en række møder med
forskellige temaer, hvor de respektive kommuner
delte erfaringer og blev inspireret af hinandens
arbejde med lys og adfærd. Der blev desuden,
med hjælp fra Gate 21 og eksterne
oplægsholdere, bragt nye perspektiver, viden og
erfaringer ind i samarbejdet med afsæt i
kommunernes respektive cases.
Dette notat videregiver viden og erfaringer fra
samarbejdet og det er håbet, at notatet kan
inspirere til fremtidige lys-projekter.
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INTRODUKTION TIL LYS OG
ADFÆRD

Belysning på veje, stier og pladser skal først og fremmest
sikre god orientering, fornemmelse af sted og retning samt
skabe optimale visuelle forhold for alle trafikanter.
Der er en tæt sammenhæng mellem lys og adfærd, da lys
påvirker mennesker både fysisk og psykisk. Belysning kan
således påvirke menneskers adfærd, tilsigtet eller
utilsigtet.
Med nye muligheder indenfor sensorer, styring og
forskellige lyskilder kommer der flere og flere muligheder
for at designe en belysning, der ud over at opfylde det
generelle behov for lys til at finde rundt og orientere sig
også kan anvendes til at fremme eller begrænse en
bestemt adfærd.
Man kan f.eks. bruge særlig belysning til at
•
•
•
•
•

Skabe større tryghed
Lede folk i en bestemt retning
Understøtte en bestemt aktivitet /event
Få flere til at benytte byens rum – også i den mørke tid
Begrænse uønsket adfærd
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ADFÆRD OG TRYGHED
Hvis man vil øge trygheden på veje, stier, pladser og i parker
ved hjælp af belysning, er der flere muligheder. Man kan sørge
for tilstrækkeligt eller rigeligt lys, gøre stedet mere attraktivt,
lave særlig tryghedsfremmende belysning eller andre tiltag.
Lys skal skabe sikkerhed, tryghed og tilgængelighed. God
tilstrækkelig grundbelysning skaber større sigtbarhed og
synlighed, hvilket blandt andet reducerer risikoen for
færdselsuheld. Borgere og brugere kan dermed færdes mere
sikkert på veje, gang- og cykelstier, hvor belysning generelt
øger trygheden.
Det er vigtigt at have for øje, at lys ikke nødvendigvis er
ensbetydende med tryghed. Det handler primært om kvaliteten
af lyset, herunder at belysningen er regelmæssig (dette gør sig
også gældende i en tunnel - både i og lige udenfor tunnellen).
Det er også vigtigt, at lyset ikke blænder, at man undgår
mørke kroge langs stier og at man sikrer en god
farveangivelse.
Måske skal master og pullerter stå tættere end normalt for at
give tilstrækkeligt lys. Hvis man overholder normerne for
belysning, er det måske ikke nok til, at man kan se andre
personers ansigter.
Med ny LED-belysning tilstræber man ofte, at den kun lyser på
selve vejbanen eller stien for dermed at være mest mulig
energieffektiv og undgå at blænde trafikanter eller belyse
arealer ved siden af vej og sti. Dette kan betyde, at områder
tæt på stien henligger i mørke, hvilket kan give utryghed, for
hvad gemmer sig i mørket, f.eks. bag et træ eller en busk. Når
man etablerer ny belysning langs med stier og veje, hvor der
er færdsel til fods og på cykel skal man således indtænke både
energieffektivitet og tryghed.
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Hvis stedet er attraktivt, tiltrækker det flere mennesker, og det
betyder normalt større tryghed.
Visse steder kan man lave særlig belysning for at øge
trygheden Man kan f.eks. ved hjælp af bevægelsessensorer og
styring sørge for, at der kommer kraftigere lys ved færdsel.
Man kan sørge for kraftigere belysning eller ændrede farver
ved særlig aktivitet eller på særlige tidspunkter. Man kan
måske have en belysning, der reagerer på særlig bevægelse
eller særlige lyde. Man kan give personale mulighed for at
styre belysning lokalt, f.eks. styring af en rådhusvagt eller en
værtshusholder. Og man kan i værtshusgader øge belysningen,
når værtshusene lukker, så berusede folk ikke bliver hængende
og skaber utryghed.

EKSEMPEL PÅ TRYGHEDSSKABENDE
BELYSNING: SYDHAVNEN STATION
Ved Sydhavnen Station har Københavns Kommune etableret
tryghedsskabende belysning, der sikrer en tryg skolevej og
oplyser arealerne omkring stationen, der blandt andet
kendetegnes ved en bro, hvor der før var mørkt og skummelt.
Broen er tænkt aktivt og skulpturelt ind i belysningsplanen, og
iscenesættelsen af broen har skabt nye rammer og tryghed for
brugere og borgere i området. Broen er oplyst med et køligt
statisk lys i broens fulde længde suppleret med varme ”halos” i
toppen af de mange søjler. På denne måde tegnes broens
arkitektur op i de mørke timer og gør den ellers utrygge og
uhensigtsmæssige arkitektur til en force og et behageligt sted
at opholde sig.
På stationsforpladsen har man installeret belysning under
bænkene, hvilket tegner pladsens rammer. Dette suppleres af
en lysekrone, der samler pladsens cirkelslag. Her er tænkt i lag
af lys og varieret lysintensitet, der sikrer god
ansigtsgenkendelse og stemning der inviterer til ophold på
bænkene.
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Sydhavnen Station. Fotos: Lisa Dam Trapp
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LYS DER LEDER
Godt lys øger tilgængeligheden til veje, stier og pladser og
kan ikke blot synliggøre omgivelserne, men kan også få folk til
at bevæge sig i bestemte retninger. Generelt vil en mere tryg
belysning, som beskrevet ovenfor, få flere gående og cyklister
til at benytte de velbelyste stier. Derudover kan man med
særlige effekter tilskynde folk til at bevæge sig i bestemte
retninger, som det følgende eksempel illustrerer.

EKSEMPEL: SIKKER SKOLEVEJ I
EGEDAL KOMMUNE
Lys kan invitere til leg, oplevelse og bevægelse, og kan
eksempelvis lede skolebørn ad en mere sikker skolevej og give
dem større tilbøjelighed til at vælge cyklen. I Egedal
Kommune etablerede man i 2018 en ’ZOOper cykelsti’, en 2.3
km lang cykelsti med ni lysende skulpturer placeret langs
ruten, formet som forskellige dyr. Ved at installere og placere
en mikrochip (RFID) i børnenes cykelhjelme, aktiverede de
lysinstallationerne, når de kørte forbi. Børnene kunne
ligeledes lave personlige lysoplevelser ved, via en online
platform, at kunne tilpasse hvilke dyr, der skulle lyse op og
med hvilke farver. Det var også tiltænkt, at data indsamlet fra
aktiviteten på ZOOper cykelstien skulle bruges i
undervisningsøjemed.
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Supercykelstien i Egedal Kommune. Fotos: Jeppe Carlsen og Lighting Metropolis
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LYS SOM VIRKEMIDDEL
Lys giver fantastiske muligheder for at iscenesætte og fremhæve arkitektur
og kultur. Lysets form og farve spiller en stor rolle for opfattelsen af former,
materialer og overflader. Variation mellem lys og mørke fremhæver ligeledes
former og materialer.
Udvælgelsen af de virkemidler, der er til rådighed i byens rum, kan forstærke
oplevelsen og dynamikken i rummet. Løsninger og virkemidler afhænger af
problematikker og formål. Farvet lys skaber dynamik - og refleksioner og
spejlinger i vandet forstærker oplevelsen af både lys og omgivelser, hvilket
skaber rum i rummet. Farver kan påvirke forskelligt, afhængigt af hvordan de
bruges, og det er i planlægningen vigtigt at være bevidst om, hvordan lyset
skal ”føles”. Lys kan også motivere til bevægelse, og skabe interaktive
oplevelser i byens rum.
Lys bruges ofte til at markere højtider og fester, og er effektfuldt til at
understrege en stemning eller følelse. Omkring jul har de fleste byer opsat
farverigt julelys, der fint og stemningsfuldt lyser byens gader og pladser op.
Når julelyset fjernes og i de øvrige mørke måneder, kan byerne synes triste
og mørke. En løsning på dette er at bibeholde lyset på større træer, både
centrale steder i byen og som sigtemål ved indkørsel og ankomst til byen.

Stemningsskabende lystræer. Fotos: Skive folkeblad, Sjællandske nyheder
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Til at markere events i byen og som vejvisning, kan en såkaldt
GOBO installeres og benyttes. En GOBO er en genstand
placeret inden i eller foran en lyskilde for at kontrollere
formen på det udsendte lys og dets skygge. En GOBO kan både
udsende lys på fixpunkter, eller bevæge lyskeglen hen over
terræn og faste genstande, for at skabe en levende oplevelse
og vække kunst til live.
GOBO's inddeles hos leverandørerne typisk i tre kategorier: en
standard sort/hvid, en standard farvet og sidst en
kundetilpasset løsning. Det er derfor vigtigt at gøre sig tanker
om, hvilket behov GOBO'en skal opfylde samt hvilken
fleksibilitet der behøves. Størrelsen af lyskeglen afhænger af
mastehøjden/afstanden fra GOBO-armatur til dét man ønsker
oplyst. Spredningsvinklen er også en essentiel faktor.

EKSEMPEL: MARKERING AF EVENTS I
VOJENS
I stationsbyen Vojens i Haderslev Kommune har man
installeret master med spots samt en GOBO med seks
scenarier. Til hverdag er GOBO'en indstillet til at projektere
"Velkommen til Vojens" med Forum Vojens genkendelige
hjerte-logo inkorporeret. GOBO'en er placeret således, at den
belyser enden af trappen ved stationstunnelen. I Vojens hører
SønderjyskE Ishockey til, og på kampdage kan GOBO'en
instilles til at skrive "God kamp" eller projektere holdets logo,
for at skabe stemning på kampdagen. GOBO'en bliver styret af
en kalenderfunktion, som allerede er tilsluttet et andet
belysningstiltag, nemlig belysningen af Vojens viadukt.
Det er også nærliggende at forestille sig, at GOBO'en kan
bruges til årstids- og mærkedagsbelysning; eksempelvis ved
juletid, byfester eller lignende.
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GOBO'ens forskellige udtryk, både til hverdag og særlige begivenheder. Fotos: LITE

EKSEMPEL: UPLIGHT ELLER OMVENDT
GOBO
Man kan også arbejde med en såkaldt "omvendt GOBO". Denne løsning lyser
en genstand op nedefra, hvilket giver en effekt, der minder om den
traditionelle GOBO. Den kan bruges indendørs og i tunneller.

Belysningen nedefra skaber en omvendt GOBO der kan ses på loftet. Fotos: Atelier
Vierkant
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EKSEMPEL: GANGBROER

Lyseffekter på broer. Fotos: Lisa Dam Trapp, AAU CPH, Berlingske
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EKSEMPEL: OMKRING ROSKILDE
DOMKIRKE
I Roskilde Kommune havde man et ønske om at synliggøre
byens historiske gader og stræder og kulturelle institutioner,
så som Roskilde Domkirke, klosteret og de omkringliggende
museer. Der var et udtalt ønske om, at lysinstallationerne
skulle være afdæmpede og underspillede, men alligevel give
den ønskede effekt og skabe større bevidsthed om byens
seværdigheder og historie. I den gamle bydel blev installeret
64 større og 56 mindre batteridrevne lysenheder, der havde
stor fleksibilitet, dynamik og variation. Ved denne løsning
kunne der skabes forskelligartede lysoplevelser, og dermed
differentieres mellem belysningen i hverdagen og ved særlige
begivenheder og events.

Roskilde Domkirke set fra forskellige vinkler og med forskellige lyseffekter.
Fotos: Lighting Metropolis
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INTELLIGENT BELYSNING
Mange kommuner udskifter i disse år vej- og
stibelysning til energieffektiv LED-belysning. Det
sparer energi og den nye belysning holder bedre,
så der er ofte en økonomisk gevinst ved
udskiftningen. Dertil kommer, at kommunen får
mulighed for at få en bedre belysning, der lever
op til nutidens standarder.
Med nye muligheder for styring af belysningen
via bevægelsessensorer kan man dæmpe
belysningen, når der ikke er færdsel. Man kan
også mindske belysningen om natten. Dermed
sparer man mere energi og forlænger levetiden af
lyskilder og drivere. Og man begrænser
lysforureningen, der kan have skadelig effekt på
dyre- og planteliv langs veje og stier.
Der er hjælp at hente, når man skal i gang med at
udskifte belysning. På Lighting Metropolis’
hjemmeside er der vejledninger og faktaark, der
kan bruges ved forberedelse af en modernisering
af belysningen.
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LYS OG TEKNIK
Når man arbejder med belysning, er teknikken en uundgåelig parameter.
Lyset skal være teknisk velfungerende, driftssikkert og bruges med omtanke
for miljø og ressourcer. Armaturer skal udvælges på baggrund af en
helhedsvurdering af lystekniske egenskaber, design, funktion, sikkerhed og
servicevenlighed.
Armaturet og lyskilden skal være ordentligt afskærmet, så lysforurening
begrænses og lyset ikke er til unødig gene for omgivelserne. Biodiversiteten
kan påvirkes uhensigtsmæssigt, når dyr og planter er udsat for konstant lys.
Påvirkningen afhænger ikke alene af lysets styrke, men også af
farvetemperaturen, så man bør normalt vælge lys med en varm hvid farve
(3000 K), frem for en koldere hvid (4000 K).
Et områdes belægning har stor betydning for oplevelsen af lys. Visse
underlag absorberer lyset i højere grad end andre, hvilket man skal have in
mente, når man udvælger lysarmaturer og mastehøjde. På stier kan man
benytte en kortere masteafstand og et asymmetrisk lys for at undgå spildlys
og samtidig lyse forløbet behageligt, trygt og tilstrækkeligt op. På billedet
ses det, at oplevelsen af lyset varierer efter belægningen.

Oplevelsen af lyset varierer efter belægningen. Foto: Lisa Dam Trapp
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YDERLIGERE INSPIRATION
Der findes mange spændende lys-projekter man kan lade sig
inspirere af. Nedenfor er samlet en række links til yderligere
inspiration til arbejdet med lys og adfærd.
Lighting Metropolis: Projekter
https://lightingmetropolis.com/living-lab/

Lighting Metropolis: Vejledninger
https://lightingmetropolis.com/dk/vejledninger-af-udendorsbelysning/

Lighting Metropolis: Faktaark om regler for vejbelysning
https://lightingmetropolis.com/dk/wpcontent/uploads/sites/26/2020/02/Faktaark-regler-vejbelysning-DK.pdf

LUCI Association: Internationalt netværk for byer indenfor belysning
https://www.luciassociation.org/

DOLL Living Lab
https://doll-livinglab.com/

Albertslund Kommune: Tunnelbelysning
https://belysning.albertslund.dk/modernisering-afudebelysning/faerdige-belysningsprojekter-2019/tunnel-vedherstedlund-skole/

Lysviden
http://www.lysviden.dk/
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