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1.0 Sammendrag
Bergen kommune engasjerte Lyskultur som kompetanse-
formidler for lysplanen for tettstedet Ytre Arna. Lyskultur 
utarbeidet en lysdesignbrief for å konkretisere oppgavene 
som skulle utføres. Via en anbudskonkurranse ble ÅF 
Lighting engasjert som lysdesignbyrå. 

Lyskultur har bistått prosjektet med utarbeidelse av 
lysdesignbrief, kvalitetssikring av tilbydere og en aktiv 
resultatformidling for å sikre kompetanseoverføring til 
andre kommuner og steder med tilsvarende prosjekter og 
problemstillinger. 

2.0 Innledning
Det gamle industrisamfunnet Ytre Arna i Bergen kommu-
ne får utviklet lysplan, som er et av flere prosjekter i den 
helhetlige områdesatsingen for. Tettstedets kommunale 
belysningsanlegg rennoveres ut i fra en helhetsorientert 
tilnærming, og omfatter kommunal belysning beliggende i 
Ytre Arna.  Lysplanen er et ledd i kommunens områdesat-
sing, med en visjon om at Ytre Arna skal være et trygt og 
inspirerende sted å bo.

Lysplanen for Ytre Arna er et forbildeprosjekt i nasjonal 
sammenheng, med universell utforming som en grunnpilar 
i arbeidet med å styrke velferd, utjevne sosiale og økono-
miske forskjeller, og å styrke folkehelsen og inkluderings-
arbeidet i et multietnisk nærmiljø. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hor-
daland fylkeskommune, Husbanken og Lyskultur. Lyskultur 
har bistått Bergen kommune og Hordaland fylkeskommu-
ne med designbrief og kvalitetsikring av tilbudene både i 
forkant av og un derveis i prosjektet. Lysplanen er utviklet 
av ÅF Lighting, som er et ledende konsulentfirma innen 
lysdesign og belysningsteknikk.

Lyskultur har bistått prosjektet med utarbeidelse av 
lysdesignbrief, kvalitetssikring av tilbydere via anbuds-
konkurranse og formidling av prosjektet via interne og 
eksterne kanaler i henhold til kommunikasjonsplan knyttet 
til prosjektet. 
        
     
3.0 Tiltakets formål
Formålet med prosjektet kan sees på som en videreføring 
av den nasjonale veilederen “Lys på stedet”, som Lyskultur 
utarbeidet for Samferdsels-, kommunal-, og regional- og 
miljøverndepartementet. “Lys på stedet” er en veiledning 
til belysning for byer og tettsteder, som særlig tar for seg 
“Framtidens byer”, , som var et samarbeid mellom Staten 
og de 13 største norske byene om en klimavennlig byutvik-
ling og redusering av klimagassutslippene.

“Lys på stedet” var et samarbeid mellom Lyskultur, Enova, 
Statens Vegvesen, Husbanken, Samferdselsdepartemen-
tet, Kommunal- og Regionaldepartementet og Miljø-
verndepartementet. Målet for veiledningen var å vekke 
interesse for utendørsbelysning, og veilederen gir rådfø-

ring om belysningstiltak ovenfor kommuner. Helhetlige 
lysplaner vil for kommunene bety mer attraktive og trygge 
omgivelser, reduserte energi- og klimautslipp, økonomiske 
besparelser samt økt fremkommelighet og samferdsel. 
Veiledningen kan leses i sin helhet på https://www.regje-
ringen.no/contentassets/52dc5ce489734c959e079471b-
0757dec/t-1512.pdf

Lyskultur har søkt om tilskudd fra Husbanken på kr. 300 
000, som kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og 
byggekvalitet. Tilskuddet ble benyttet til utarbeidelse av 
lysdesignbrief, kompetanseformidling av lysplanen for 
Ytre Arna i Bergen kommune og en aktiv resultatformid-
ling.

Lyskultur har bistått prosjektet med tilretteleggelse for 
utarbeidelse av lysdesignbriefen. Videre har Lyskultur 
bistått prosjektet med resultatformidling via web, magasi-
net Lyskultur, nyhetsbrev, seminar og pressearbeid. 

4.0 Prosjektbeskrivelse
Ytre Arna:
Tettsted utenfor Bergen. Befolkning på ca. 3000.  
Tidligere industriområde med et bratt og ulendt terreng.   
Prosjektleder:
Bergen kommune ved programleder Mary Økland. By-
rådsavdeling for sosial, bosted og områdesatsing. 
Prosjektmedarbeidere: 
Koordinator for områdesatsing Ytre Arna, Erlend Vågane.  
Byggherre:
Bergen kommune.
Lysdesign:
ÅF Lighting.
Samarbeidspartnere: 
Bergen kommune, Husbanken, Lyskultur og ÅF Lighting. 
Prosjektets visjon:
Bidra til at flere opplever Ytre Arna som et attraktivt og 
trygt sted å bo. 
Tilrettelegge for kontakt og samferdsel i miljøet, særlig 
omkring etablerte møtesteder. 
Stimulere til vekst både innenfor lokalt kulturliv, handel og 
næringslivet i sentrumsområdet. 

Lysningsplanen er bestilt av Bergen kommunes område-
satsing for Ytre Arna, som er knyttet til Byrådsavdeling 
for bosted, sosial og områdesatsing i Bergen kommune. 
Lyskultur ønsker med utgangspunkt i “Lys på stedet”-vei-
ledningen å videre inspirere til at kommuner og byggher-
rer skal ta i bruk lysplaner til helhetlig by- og stedsutvik-
ling.

Lyskultur har i forbindelse med prosjektet søkt om kom-
petansetilskudd fra Husbanken på kr. 300.000, og inngår 
også i Husbankens “Forbilde- og pilotprosjekter”. Pilot- og 
forbildeprosjekter innebærer aktører som i samspill med 
Husbanken inngår prosjekter innen bygg som stimulerer til 
bruk av løsninger og metoder som strekker seg lenger enn 
forskriftene innenfor kvalitetsområdene energi og miljø, 
universell utforming og byggeskikk.



Bergen kommune har gjennomført levekårsundersøkelser 
(2008, 2011), hvor Ytre Arna scoret lavt. Det nevnes man-
glende møtesteder, barrièrer for ferdsel og kontakt mellom 
befolkningsgrupper, lav grad av opplevd trygghet på sen-
trale steder og mangel på bolig- og næringsutvikling. Ytre 
Arna har også et svært bratt og ulendt terreng, noe som 
gjør universell utforming og økt tilgjengelighet til et spesielt 
viktig tema for utviklingen av stedet og uteområdene.

Ytre Arna er et flerkulturelt bosted, og huser også Bergen 
kommunes eneste mottakssenter. Prosjektets målgruppe er 
derfor hovedsakelig mennesker med minoritetsbakgrunn, 
som utgjør ca. 27% av befolkningen, og også andre sam-
funnsgrupper som kan ha utfordringer knyttet til fremkom-
melighet og samferdsel, og inkluderer dermed også barn 
og unge, mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.

4.1 Bakgrunn
Lyskultur har på forespørsel av Bergen kommune bistått 
med lysfaglig kompetanse for utviklingen av belysnings-
planen for Ytre Arna basert på publikasjonen “Lys på 
stedet”.

Lyskultur presenterte så en lysdesignbrief for å kartlegge 
prosjektets kriterier. Lysdesignbriefen var utviklet med 
hensikt å finne det konsulentfirmaet med kompetanse og 
erfaring passende prosjektets karakter. Bergen kommune 
valgte konsulentfirmaet ÅF Lightning etter en grundig 
gjennomgang av innsendt material fra interesserte aktører.

ÅF Lightning har med sitt mangeårige arbeid med områ-
debelysning utviklet en lysplan som skal sikre at prosjek-
tets visjoner blir satt til live i områdesatsingen.

På bakgrunn av stor etterspørsel og behov fra kommuner, 
byggherrer og planleggere, har det vært viktig for Lyskul-
tur å finne riktige eksempler på hva god og riktig lysde-
sign er, med fokus på ulike brukergrupper og universell 
utforming i form av merverdi. Dette gjelder eksisterende 
bebyggelse, nybygg og overordnede lysplaner for byer og 
tettsteder for øvrig.

4.2 Områdesatsing
Lysplanen som er bestilt for Ytre Arna er en del av Bergen 
kommunes helhetlige områdesatsing. Områdesatsingen 
har per august 2013 nedfelt fire overordnede mål som er 
utviklet gjennom en omfattende medvirkningsprosess, 
som skal re-evalueres i 2017-18. 

Områdesatsingens målsetting har vært:
• Ytre Arna skal oppleves som et attraktivt, trygt og 

fargerikt sted
• tilrettelagging for at flere opplever kontakt med 

andre i nærmiljøet på gode møtesteder, både uten-
dørs og innendørs

• større deltakelse ved fritidstilbud og annen fysisk 
aktivitet

• stimulere vekst innen lokalt kulturliv, handel og 
næring i sentrumsområdet



4.3 Lysplan
Lysplanen for Ytre Arna er et ledd i Bergen kommunes om-
rådesatsing, og skal brukes som beslutningsgrunnlag for 
kommunen når det gjelder belysningstiltak i området. Lys-
planen skal også være en veiledning for videre arkitekt-
faglig arbeid med utvalgte fremtidsprosjekter i området. 

Lysplanen for Ytre Arna skal ta hensyn til industrihistorien 
som preger tettstedet, og skal arbeide mot å løfte trafikk-
sikkerhet, trygghet og fremkommelighet. Belysningspoli-
tikkens visjon skal bidra til å gjøre Ytre Arna til et trygt og 
inspirerende sted å bo. Det kommunale belysningsanleg-
get vil renoveres ut i fra en helhetsorientert tilnærming, 
med fokus på møtepunkter i sentrumsområdet. 

Lysplanen vil hovedsakelig ta hensyn til at områdesatsin-
gen skal øke opplevelsen av fremkommelighet, tilgjenge-
lighet og trygghet, som skal gi økt trivsel i form av attrak-
tive miljøer og opplevelser. Trafikksikkerhet handler om 
å skape gode synsforhold for alle trafikanter. Både harde 
og myke trafikanter skal ha god oversikt over veiforløp, 
sykkelstier, fortau, plasser og lignende.

En god belysning av trafikkerte områder vil styrke myke 
trafikanters trygghetsopplevelse i trafikken, og gjøre 
dem mer synlige for motorisert trafikk. Karakterskapende 
belysning av sentrale fasader, vegetasjon og plasser med 
høy sosial verdi bidrar til å skape stemning i byrommet.

Mennesket og den sosiale funksjon har stor verdi for lys-
planen. Karakterskapende belysning av sentrale byområ-
der og parker kan i tillegg til god vei- og funksjonsbelys-
ning inspirere til opphold og lek – også i de mørke timer. 

Utvalgte steder i byområdet som Sentrumsparken, Kultur-
huset, Elvejuvet, Kirken og industribyggene skal gis karak-
terskapende belysning og/eller en økt funksjonsbelysning, 
som inviterer til opphold og opplevelse.

5.0 Utarbeidelse av lysdesignbrief
En av Lyskulturs hovedroller som kompetanseformidler 
av lysplanen for Ytre Arna har vært å utarbeide lysde-
signbrief, med den hensikt av å bistå oppdragsgiver med 
konkretisering av oppgaven som skal utføres. En lysde-
signbrief gir grunnlag for å finne riktig designkompetanse, 
innhenting av tilbud, sette prosjektet inn i en strategisk 
sammenheng og gi mål for designprosjektet. 

En designbrief skal bygge opp under kommunens planer 
og målsettinger, og omfatter alle følgende punkter. 

• Innledning
 Designbrief med bakgrunnsbeskrivelse for oppdrag 

som skal utføres på belysningsplanlegging i Ytre 
Arna. Dokumentet skal gi oversikt over oppgaver 
og sentrale problemstillinger som skal løses gjen-
nom planarbeidet. 

 Lysplanen er en del av Bergen kommunes om-
rådesatsing i Ytre Arna, og skal brukes som be-

lysningsgrunnlag for kommunen når det gjelder 
belysningstiltak i området. Lysplanen inkluderer 
også veiledning for videre arkitektfaglig arbeid med 
utvalgte fremtidsprosjekter i området. 

• Bakgrunnsinformasjon om kommunen
 Prosjekteier i kommunen/fylket: Hordaland fylkes-

kommune. 
 Prosjektleder: Bergen kommune ved programleder 

Mary Økland, Byrådsavdeling for sosial, bosted og 
områdesatsing. 

 Prosjektmedarbeidere: Områdekoordinator Erlend 
Vågane. 

 Lysplanen er bestilt av Områdesatsing Ytre Arna, 
som er knyttet til Byrådsavdelingen for bosted, 
sosial og områdesatsing i Bergen kommune. 
Byrådsavdelingen har den overordnede styringen 
av utviklingen i Ytre Arna, og gjennomfører uli-
ke delprosjekt gjennom ulike kommunale etater; 
Grønn Etat på park grøntområde, Eiendomsetaten 
på skolebygg og Trafikanten langs kommunal vei. 
Deler av planen må være formulert på en slik måte 
at de ulike etatene kan sette i gang konkrete tiltak i 
løpet av ett til to år uten nærmere planlegging. 

• Visjon og fremtidsplaner
 Områdesatsingen i Ytre Arna skal være et første-

gangsprosjekt i nasjonal sammenheng når det 
gjelder universell utforming, som en grunnpilar i 
arbeidet med å styrke velferd, utjevne sosiale og 
økonomiske skilnader, styrke folkehelsen og å styr-
ke inkluderingsarbeidet i et multietnisk nærmiljø.

• Fremtidsplaner
 Utvikle et felles prosjekt hvor flere aktører ønsker å 

bidra, både privat og offentlig. 
 - Legge til rette for ny bostedsutvikling
 - Gjøre velferdsgoder som idrett, kultur og sjøliv 

mer tilgjengelig for lokalbefolkningen 
 - Bygge ned fysiske barrierer som hindrer tilgjenge-

lighet, samferdsel og sosial kontakt
 - Utvikle nye fysiske møtesteder i sentrum
 - Utvikle nasjonal erfaring og kompetanse om uni-

versell tilgjengelighet i bratt terreng 
 Totalt: Styrke Ytre Arna sitt omdømme. 
• Bakgrunn for lysdesignprosjektet, mål og ambi-

sjonsnivå
 En av hovedutfordringene når det gjelder tilgjen-

gelighet i Ytre Arna, er et stort underskudd på lys. 
Behovet for planmessig belysning er dokumentert 
gjennom både Barnetråkkregistreringen og medvir-
kningsprosessen Bergen kommune har organisert 
lokalt. Politiet har også rapportert om behov for 
mer belysning for å sikre trygghet, kriminalitetsfo-
rebygging og tilgjengelighet i Ytre Arna. 

 Ytre Arna trenger dessuten en overordnet belys-
ningsplan som fremhever stedets identitet og som 
tar Ytre Arnas særegne industrielle historie på alvor. 

 Hovedmålet for prosjektet er å oppnå universell 
utforming gjennom belysning, med større bruker-
vennlighet i sentrale områder av Ytre Arna. Visuell 
lesbarhet gjør det enklere for brukere å orientere seg, 
og det skaper også større trygghet og tilgjengelighet. 



• Dagens identitet og attraktivitet
 Ytre Arna er et område i Bergen kommune som har 

scoret svært lavt på kommunens levekårsundersø-
kelser. Manglende møtesteder, barrierer for ferdsel 
og konakt mellom befolkningsgrupper, lav grad av 
opplevd trygghet på sentrale steder, og mangel på 
bosteds og næringsutvikling er konkrete utfordrin-
ger som kom frem av undersøkelsen. Problemstil-
lingene er tett knyttet opp mot folkehelse, noe som 
forsterker behovet for tilgjengeliggjøring av frilufts- 
og rekreasjonsområder. 

 I tillegg har Ytre Arna et svært bratt og ullent terreng, 
noe som vanskeliggjør samferdselen ytterligere. 

 Ytre Arna har en minirotetsandel på over 20%, og 
huser Bergens kommunes eneste mottakssenter. 
Prioriterte målgrupper for prosjektet er mennesker 
med minoritetsbakgrunn, barn og ungdom, men-
nesker med nedsatt funksjonsevne og eldre. 

• Ønsket identitet og attraktivitet
 Områdesatsingen har per august 2013 nedfalt fire 

overordnede effektmål som er utviklet gjennom en 
omfattende medvirkningsprosess. Målene skal eva-
lueres i 2017-18. Områdesatsingen i Ytre Arna har da: 

 1. Bidratt til at flere oppfatter Ytre Arna som et 
attraktivt, trygt og fargerikt sted

 2. Tilrettelagt for kontakt med nærmiljøet
 3. Bidratt til større deltakelse i fritidstilbud og fysisk 

aktivitet

 4. Stimulert til vekst innen lokalt kulturliv, handel og 
næring i sentrumsområdet

• Analyse av overordnet beskrivelse
 Første del av planen skal gi konkrete overordnede 

retningslinjer og råd for lysplanleggingen for Ytre 
Arna basert på 1) de overordnede mål for områ-
desatsingen og lysplanen slik som er beskrevet 
ovenfor, 2) industristedets historie og identitet,  
3) offentlig regelverk for belysning. 

 Det skal gis en beskrivelse av;
 - Identitetskapelse
 - Viktige møtesteder i sentrum av Ytre Arna
 - Identitetsbærende bygg og punkt i planområdet
 - Beskrivelse av planområdet (reflekterende og 

skyggende elementer). 
 - Foretrukket utforming av lysstolper og armaturer 
 - Foretrukket lysstyrke og farge
 - Generelle føringer for lysretning og antiblen-

dingstiltak
• Lysplan
 Denne delen skal gi en detaljert beskrivelse/anbe-

faling for tiltak i de kommende år når det gjelder 
belysning langs de dominerende ferdselsårene for 
gående og syklister, samt sentrale oppholdssteder 
som skal oppleves som mer trygge og tilgjengelige. 

 Rådene som har blir gitt i lysplanen må kunne 
gjennomføres av teknikere på kommunalt etatsnivå, 
etter bestilling av Byrådsavdelingen. 



• Prosedyrer for godkjenning og beslutning
 Tilbudene vil bli evaluert av Byrådsavdeling for sosi-

al, bolig og områdesatsing, i samarbeid med Grønn 
Etat. Følgende kriterier vil bli vektlagt:

 - Levering innen fastsatt tid, til fastlagt rammebudjsett.
 Kvaliteter ved og erfaring hos tilbyderne;
 - Sammenlignbare referanseprosjekter skal fremvises
 - Prosjektleders erfaring med lignende prosjekter 

skal dokumenteres
 - Gode analytiske, kreative og konseptuelle ferdig-

heter
 - Gode kommunikasjonsevner for å sikre en over-

ordnet helhet, konseptet må kommuniseres tydelig
 - Kunnskap om/erfaring med universell lysutforming
 - Oppgaveforståelse
 - Prosessbeskrivelse som angir hvordan tilbyderen 

vil løse oppdraget
 - Beskrivelse av tilbyderens tanker om resultatfor-

midling av prosjektet

6.0 Kvalitetssikring
Lyskultur har operert som en kvalitetssikrende rolle for 
utarbeidelse av lysdesignbriefen i etableringsfasen, og 
har arbeidet målrettet for å bistå oppdragsgiver i en rolle 
som kvalitetsikrer for å finne de konsulenter som møter 
prosjektets utfordringer best mulig. Områdeløftet Ytre 
Arna er et forbildeprosjekt når det gjelder byutvikling 
og områdeløft, og på bakgrunn av prosjektets karakter 
ønsket oppdragsgiver at konkurransen skulle inkludere 

aktører med erfaring fra lysplanlegging som komponent 
for byutvikling. 

Lyskultur utarbeidet en lysdesignbrief som inneholdt 
kompetanseområder som var nødvendige for avgjørelsen 
av konsulentfirma for lysplanen for Ytre Arna. Lyskultur 
presenterte utvalgte medlemmer med erfaring fra lignen-
de byutviklingsprosjekter, hvor oppdragsgiver valgte  ÅF 
Lighting, som ble valgt som en av flere interesserte aktø-
rer som hadde innsendt materiale. 

7.0 Belysning i byplanlegging
Lysplanen for Ytre Arna er en videreutvikling av veilederen 
“Lys på stedet”. Målet for veiledningen var å vekke in-
teresse for utendørsbelysning, og søker å fremme helhetli-
ge belysningsplaner til videre inspirasjon. 

Lyskultur har jobbet strategisk med formidling av belys-
ning som et ledd i by-utvikling og planlegging. Lysplanen 
for Ytre Arna blir derfor formidlet som et forbildeprosjekt i 
nasjonal sammenheng. Lysplanen gir stimuli til kommuner 
og byggherrer til å ta i bruk en helhetlig belysningsplan 
som et ledd i byutvikling, og er blitt videreformidlet på 
seminarer og arrangementer (se fullstendig beskrivelse i 
kommunikasjonsplan). 
 
Prosjektet er blitt omtalt på seminarer og arrangementer 
(fullstendig beskrivelse i kommunikasjonsplan). 



8.0 Universell utforming
Regjeringen har en visjon om at Norge skal være uni-
verselt utformet innen 2025 (regjeringens handlingsplan 
“Norge universelt utformet 2025”). Husbankens kompe-
tansetilskudd plikter nybygg og uteområder til å følge 
minstekravene som følge av forskriftene til Plan- og 
bygningsloven. 

I lysplanen utviklet for Ytre Arna tas det spesielt hensyn 
til befolkningsgrupper med særskilte utfordringer, blant 
annet bevegelseshemmede, minoritetsbefolkningen, barn 
og eldre. 

Ytre Arna er preget av et ulendt og bratt terreng, og 
belysningen i byplanleggingen av Ytre Arna er utarbeidet 
i henhold til universell utforming. Universell utforming tar 
hensyn til lysdesign på en måte som bedrer fremkomme-
lighet og tilgjengelighet for alle samfunnsgrupper, særlig 
synsrammede, bevegelseshemmede og eldre. Dette er 
særtilpasset Ytre Arna, hvor fortau, gangveier og stier skal 
ha en god og jevn belysning som skal skape gjenkjenne-
lighet.

Ytre Arna er preget av sosio-økonomiske forskjeller blant 
befolkningsgruppen, og det er derfor viktig at universell 
utforming er med på å prege lyssplanen i stor grad. Lysde-
sign som er universelt utformet gir muligheter til delta-
kelse for alle samfunnsgrupper, og tar sikte på allmenn 
samferdsel.

Universell utforming er en stor utfordring når det kommer 
til lysdesign. Utformingen skal tilpasses ulike samfunns-
grupper med ulike behov, og den universelle utformin-
gen av lysplanen for Ytre Arna har vært essensiell under 
planleggingen. Visjonen for lysplanen er å løfte trafikksik-
kerhet, trygghet og fremkommelighet, og den universelle 
utformingen skal gi beboere av Ytre Arna en opplevelse av 
funksjonalitet, trygghet og oversikt i bybildet.

Både universell utforming og lysdesign er viktige faktorer i 
arbeidet med byutviklingsprosjekter.  
Universell utforming handler om å skape et mer inklude-
rende samfunn, med løsninger som sikrer god tilgjengelig-
het for alle (Husbanken). 

Belysningspolitikken som lå til grunne for Ytre Arnas ønske 
om lysplan for tettstedet inneholder ønske om universell 
utforming. Målsettingene inkluderer økt trafikksikkerhet 
og trygghet, attraktive miljøer, identitet og opplevel-
ser, øke fremkommelighet og styrke forbindelser, samt 
implementering av “grønn” belysningsteknologi og økt 
belysningskvalitet. Belysningsanleggene i Ytre Arna skal gi 
gode forhold for samfunnsgrupper med nedsatt funk-
sjonsevne. 

9.0 Kommunikasjonsstrategi
Lyskultur har utviklet en kommunikasjonsstrategi for me-
dieformidling av prosjektet, og har arbeidet med formid-
ling både via interne og eksterne kommunikasjonskanaler. 
 
Kommunikasjonsstrategiens visjon var å informere om 
Ytre Arnas områdeløft og lysplan, samt vie oppmerksom-
het til involverte aktører. Områdesatsingen i Ytre Arna skal 
spre inspirasjon om lysplanens rolle i byutvikling, og bør 
brukes strategisk ved områdesatsing i bymiljø.

Kommunikasjonsmål: 
Fremme Husbankens pilot- og forbildeprosjekter innenfor 
bygg og universell utforming. 
Fremme belysningsplaner som en helhetlig del av byutvik-
ling.
Fremme lyssplanen for Ytre Arna som inspirasjon for by-
utviklingsprosjekter innen universell utforming. 

Kommunikasjonskanaler: 
Interne kommunikasjonskanaler:
Nyhetsbrev
Sosiale medier
Nettsider
Magasinet Lyskultur
Eksterne kommunikasjonskanaler
Pressemeldinger
Seminarer
Foredrag

10.0 Resultatformidling
Som mottaker av kompetansetilskudd er Lyskultur formid-
ler av lysplanen for Ytre Arna. Lyskultur har gjennomført 
kommunikasjonsformidling på flere plan, via både interne 
og eksterne kanaler. Lyskultur ønsker å sette fokus på 
belysning som en strategisk del av byplanlegging, og vil 
derfor aktivt jobbe mot å fremme tiltak fra sine  medlem-
mer i både sine egne og andre kommunikasjonskanaler.

10.1 Seminarer/foredrag
Lyskultur har vært med på å arrangere og talt ved to ar-
rangementer i forbindelse med lysplanen for Ytre Arna, og 
engasjert fire foredragsholdere for de ulike arrangemente-
ne; Helga Iselin Wåseth fra ÅF Lighting, Morten Jensen fra 
ÅF Lighting, Johan Moritz fra Malmø kommune og Katia 
Banoun fra Lyskultur. 

Bedre samfunn med smartere belysning
I forkant av seminaret ”Bedre samfunn med smartere 
belysning” sendte Lyskultur ut pressemelding med opp-
fordring til deltakelse på seminaret, som også inneholdt 
informasjon om prosjektet. 

Seminaret handlet om hvordan man ved hjelp av energief-
fektive belysningsanlegg kan tilrettelegge for funksjonali-
tet, trafikksikkerhet, fremkommelighet og opplevelser. På 
seminaret deltok lysdesigner Johan Moritz, som forklarte 
hvordan Malmø kommune har arbeidet strategisk med lys 



det siste tiåret for å øke interaksjon blant innbyggerne, gi 
økt opplevelse av trivsel og trygghet, samt gi energiøko-
nomiske besparelser. 

Næringslivets morgenmøte – god belysning gir merverdi 
for utbyggere, kommunen, befolkningen  
Lyskultur var tilstede under Næringslivets frokostmøte i 
Fredrikstad, sammen med lysdesigner i ÅF Lighting, Mor-
ten Jensen. Temaet for foredraget var merverdi av god 
belysning, hvor daglig leder i Lyskultur Katia V. Banoun 
presenterte veilederen “Lys på stedet”, med belysnings-
planen for Ytre Arna som eksempel.  

10.2 Nettsider
Via Lyskulturs egne nettsider har lysplanen i Ytre Arna fått 
særskilt oppmerksomhet. 

10.3 Magasin
Lysplanen i Ytre Arna ble utgitt som artikkel i utgave nr. 
4/2014 av Magasinet Lys.  
Magasinet Lyskultur er norges eneste spesialmagasin for 
belysning, og er utgitt av Lyskultur.  
Magasinet Lys har et oppslag på 5000 eksemplarer og gis 
ut fire ganger årlig. 

 
10.4 Nyhetsbrev
Medlemmer av Lyskultur har mottatt informasjon om 
prosjektet via nyhetsbrev. Nyhetsbrevene er også blitt en 
kanal for formidling av lignende prosjekter med inspira-
sjon fra belysningsplanen i Ytre Arna. 

10.5 Pressemeldinger
Lyskultur har sendt ut pressemeldinger i forbindelse med 
seminaret “Bedre samfunn med smartere belysning” og en 
generell pressemelding, “Plan for å lyse opp Ytre Arna”. 
Pressemeldingene ble sendt til utvalgte fagblader, lokal-
presse og alle større mediehus i Norge. 

11.0 Måloppnåelse: 
Lyskulturs strategiske arbeid med formidling av lysplanen 
i Ytre Arna er til inspirasjon for lignende byutviklingspro-
sjekter. Lysplanen i Ytre Arna har vært et forbildeprosjekt 
Lyskultur har vist til ved lignende prosjekter.  
 
Våren 2015 utlyste Lyskultur konkurransen om lysde-
sign for prosjektet “Slemmestad2020” i samarbeid med 
Røyken kommune og Slemmestad Brygge, med fokus på 
UU, basert på erfaring fra Ytre Arna prosjektet som ga god 
kompetanseoverføring av tilskuddsmiddelet fra Husban-
ken.
 
Lyskultur vil fortsette å jobbe for markedsendringer tilsva-
rende pilot- og forbildeprosjekter, hvor belysningsplaner 
blir benyttet som virkemiddel for by- og stedsutvikling. 
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