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1 Bakgrunn og formål 

1.1  Bakgrunn

Utviklingsprosjektet «Universell utforming som del av en vel-
lykket byfornyelse og fortetting - med vekt på lysdesign for     
ute- og innemiljøer», er direkte knyttet til boligprosjektet 
«Støahagen» i Hokksund sentrum, jfr. pkt. 3.1. 

Eiker Eiendomsutvikling (EEU) er eiendomsutvikler og bygg-
herre for byfornyelses- og fortettingsprosjektet «Støahagen».  
EEU er et eiendomsselskap eid av Øvre Eiker kommune.

Regionens særegne kunnskapsmiljø i lydesign ved Høgskolen i 
Buskerud, gjorde det naturlig å velge følgende to vinklinger for 
arbeidet: 

 – Hensynet til universell utforming er en naturlig del av 
lysdesign for ute og innemiljøer.

 – Kunnskap om lys skal tas i bruk i arbeidet med universell 
utforming.

Høyskolens hjemmeside beskriver lysdesignstudiet i Drammen 
som enestående i Norden. Studentene skal bli i stand til å 
 designe gode lysmiljøer som gir mennesker den sikkerhet, 
trygg het og komfort man trenger for å fungere optimalt i hver-
dagen. 

Utviklingsprosjektet ble innvilget kompetanseutviklings-
midler fra Husbanken i månedsskiftet juni / juli 2012. 

1.2  Formål

Følgende formål har ligget til grunn for utviklingsarbeidet:
Det skal utarbeides en kravspesifikasjon for lys utvendig og 
inn vendig i boligprosjektet «Støahagen» i Hokksund som 
ivare tar universell utforming. 

Det tas utgangspunkt i at lysdesign skal:

 – gi et vellykket boligprosjekt med bl.a. vekt på byfornyelse 
og fortetting

 – og samtidig sikre universell utforming

Det er ønskelig å finne frem til nyskapende løsninger for ivare-
takelse av universell utforming ved hjelp av lysdesign. Det skal 
synliggjøres hvordan lysdesign kan bidra til en regi i arbeidet 
med samordning av fysisk utforming i uteområdene mhp land-
skapsarkitektur og fysiske elementer.  

Gjennomføringen skal gi læring i forhold til det store byut-
viklings-prosjektet «Hokksund sentrum vest» som planlegges 
igangsatt. 

  

1.3  Målgruppe for rapporten

Rapporten er knyttet til et konkret utbyggingsprosjekt. Bygg-
herre har som utgangspunkt at arbeidet skal få direkte konse-
kvenser for utformingen av dette.

Ved at arbeidet med prosjektet er tildelt kompetanseutviklings-
midler fra Husbanken, er det lagt vekt på å gi overføringsverdi 
til andre prosjekter. Resultatene er derfor offentlige. 

Foruten formidling av resultatene fra prosjektet til Husbanken 
og alle deltakere i prosjektet, vil rapporten være med og danne 
grunnlag for innspill til gjennomføringen av det store steds-
utviklingsprosjektet «Hokksund sentrum vest». Resultatene 
fra arbeidet vil også benyttes som case i undervisningen ved lys-
designstudiet i Drammen. 

1.4  Prosjektorganisasjon

Prosjektet er gjennomført i perioden 01.07.2012 – 01.12.2013. 
Eiker Eiendomsutvikling AS ved daglig leder Torgeir Finnerud 
har vært oppdragsgiver for arbeidet. 

Thor Husby, InterProsjekt As, har vært prosjektleder og ansvar-
lig for gjennomføring av arbeidet. 

På bakgrunn av oppdrag til Høgskolen i Buskerud, har 
studieleder lysdesign Are Røysamb, samarbeidet tett med 
prosjekt leder som medforfatter til rapporten. Ole Gunnar 
Bråtho Vinger, ECT AS, har samarbeidet med høgskolen i 
 arbeidet, særlig knyttet til lysdesign i innemiljøer. 

For øvrig har følgende personer deltatt i arbeidet:

 – Constantin Boincean, Code Arkitektur AS
 – Randi Eng, Eiker Eiendomsutvikling
 – Roar Schinnes, Eiker Eiendomsutvikling

Referansegruppe: 

 – Helle Falkenberg, Optometri og synsvitenskap, Høgskolen 
i Buskerud (representerer her også prosjektet «Lys og 
eldre»)

 – Freddy Hoffmann, Blindeforbundet Buskerud
 – Borghild Lobben og Marit S. Olsen, FFO Buskerud

Kapittel 1  Bakgrunn og formål
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2 Generell del

2.1  Universell utforming som strategi

Universell utforming defineres som utforming av produkter og 
omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i 
så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og 
 spesiell utforming.1

Dette innebærer at omgivelsene utformes på en måte som ivare-
tar hele befolkningens variasjon i funksjonsevne, inkludert 
 behovene til personer med nedsatt funksjonsevne.2

Plan- og bygningslovens § 1 formulerer dette som at «prinsippet 
om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og 
kravene til det enkelte byggetiltak».3 I sin kommentarutgave til 
loven uttaler Tyrén 4 at dette er en lovfesting av «strategien om 
universell utforming for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig 
for alle, og for å bidra til å unngå diskriminering.»

Universell utforming brukes ofte synonymt med «design for 
alle».  «Lysdesign for alle» innarbeider i hht dette krav til 
tilgjengelighet og deltakelse for personer med nedsatt syns-
funksjon (eldre og synshemmede). Løsningen vil måtte inne-
holde tiltak som er «nødvendig for noen og bra for alle».5

Lysdesign for alle er imidlertid en stor utfordring ettersom for-
skjellige grupper brukere med nedsatt synsfunksjon kan ha 
ulike og til dels motstridende behov.6 Ambisjonen om universell 
utforming søkes ivaretatt ved integrerte løsninger som fanger 
opp flest mulig på en god måte. 

Det legges vekt på å forstå og fortolke begrepet universell ut-
forming slik at det inngår i lysdesign og en bred arkitektonisk 
sammenheng, dvs. ikke forstås som en tilleggskatalog av tiltak 
og utstyr.7 

1 Temarapporten Universell utforming, Miljøverndepartementet 2007
2 Deltasenteret. Strategi 2012-2014. Barne-, ungdoms- og familie-

direktoratet. 
3 Plan- og bygningsloven: Lov 27. juni 2008 nr. 71, sist endret ved lov 25. 

juni 2010 nr. 48.
4 Carl Wilhelm Tyrén. Kommentarutgave, Plan- og bygningsloven. 

 Universitetsforlaget 2010.
5 Denne formuleringen finnes bl.a. på Husbankens hjemmeside.
6 Hefteserie om seks vanlige øyesykdommer. Norges Blindeforbund. 
7 Inspirert av formuleringer i artikkel av Marianne Skjulhaug og Camilla 

Ryhl, Bergen Arkitekt Skole: http://www.universell-utforming.miljo.no/
tema/utdanningforskning/675-uu-professor-ved-bergen-arkitekt-skole

2.2  Lysdesign som profesjon og arbeids-
metode

Dette avsnittet skal gi en forståelse av lysdesign som profesjon 
og arbeidsmetode. Beskrivelsen knyttes til universell ut forming 
og den konkrete oppgaven som skal løses, jfr. kapitel 3. 

2.2.1  Hva er lysdesign?

Lysdesign betyr å sette sammen og organisere elementer (para-
metre) for å skape et godt lysmiljø. 

Det lysmiljø som skapes skal underbygge både funksjonalitet 
(dvs. oppgaver som krever syn og lys) og andre kvaliteter som 
oppfattelse av rom, tydelighet, etc. Brukerne skal oppleve at lys-
design gir mening, eksempelvis ved understreking av objekter 
og rom for å invitere til deltakelse i et sosialt fellesskap. Man 
lyssetter typisk en inngang mer enn kun selve døren, en sitte
plass mer enn kun en benk og arkitekturen mer enn kun 
bygnings massen.

Ut over ordinær planlegging av lyset i hht til regelverk og  faglige 
retningslinjer, skal en lysdesigner være i stand til å se det kom-
plette bildet av all lysstimuli på et gitt sted. Lysdesigneren skal 
skape oversikt og sammenheng i til dels komplekse lysmiljøer. 

Lysdesign bidrar til gode oversiktlige rom ute og inne. Ut over 
synlighet og lesbarhet, skal lysdesign gi stor grad av tydelighet. 
Det vil si at brukerne av anlegget går der de bør gå, stopper der 
de bør stoppe og at ulike handlinger faller naturlig. 

"... skal lysdesign gi stor grad av 
tydelighet. Det vil si at brukerne 
av anlegget går der de bør gå,  
stopper der de bør stoppe og at 
ulike handlinger faller naturlig." 

Kapittel 2  Generell del
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Utendørs lysanlegg i urbane områder prosjekteres som oftest 
med en indre logikk. Et torg blir prosjektert som et torg og en 
gate som en gate. Kompleksiteten og mangelen på helhets-
tenkning synliggjøres først når begge eller alle delanleggene er 
operative samtidig. Gatens indre logikk passer ikke inn i   torgets 
logikk og løsning og til sammen kan de skape mer kaos enn 
 orden. Ulike mastehøyder skaper et uoversiktlig ”luminans-
bilde”8 hvor man blir usikker på visuelle føringer. Hvor fortsetter 
veien? Hvor går jeg? Hvem er mannen på hjørnet? Lysdesign 
forsøker å se alle elementene i sammenheng. For å klare det må 
man sette seg inn i brukernes persepsjon – og det de faktisk 
 opplever på stedet.

2.2.2  Lysdesign som arbeidsmetode

Lysdesignstudiet ved HiBu opererer med 9 faser eller skritt fra 
den innledende oppgaveforståelsen til byggefasen og opp-
følgingen av denne. De første fem fasene ender ut i et konsept 
som deretter legges til grunn for prosjekteringen. 

For vårt formål fremheves følgende hovedtrinn i arbeidet:

1) Analysefase
2) Kategoriserings- og struktureringsfase
3) Konseptfase
4) Prosjektering

I urban lysdesign er det eksempelvis vesentlig at man har 
 analysert funksjoner og brukerbehov. Det er like selvfølgelig at 
det gjøres en urban analyse. Selv om fullstendige by- og 

8 Se definisjon luminans i pkt. 2.4. 

 byromsanalyser skal overlates til spesialister, er det fullt mulig å 
tilnærme seg urban belysningsproblematikk ved å gjøre 
 avgrensede analyser. Gordon Cullens9 serial vision – eller 
 suksessive blikk gir en lysdesigner forståelse av steder sett med 
et menneskelig blikk. Metoden gir også økt bevissthet på  visuell 
føring, linjer, akser og rom. Sammen med denne tilnærmingen 
vil Kevin Lynchs10 beskrivelser av knutepunkt, landemerke, 
sti/vei, områder og grenser, gi gode føringer for designet av 
belysningen. K. Lynchs mentale kart gir lysdesigneren et men-
neskelig utgangspunkt hvor det poengteres at det er forskjell på 
dokumentert lux og oppfattelsen av samme lux. 

Det foreligger en rekke preaksepterte løsninger sett i forhold til 
krav i lover og forskrifter, jfr. kapitel 2.3. Disse kravene skal 
sikre nok lys, kontrast, god modellering, korrekt farge-
gjengivelse, etc. Dette betyr ikke nødvendigvis at løsningene 
eller sammensetningene er tydelige, at brukerne oppfatter det 
de burde i det samlede lysmiljøet og at de dermed tar stedet i 
bruk etter intensjonene. 

Lysdesignerne har på denne bakgrunn funnet det nødvendig å 
skille mellom de «harde», målbare lystekniske kravene og de 
«myke» elementene som går på hvordan lysmiljøet oppfattes, 
hvilken mening det gir, etc. Selv om de såkalte harde aspektene 
også til dels bygger på kunnskap om persepsjon, vil lys-
designerens kunnskap om både design og persepsjon gi grunn-
lag for å organisere og skape et samlet lysmiljø som tar utgangs-
punkt i hvordan brukeren oppfatter dette. Her vil lysdesigneren 

9 Cullen, G. The Concise Townscape. The Architectural Press. 2000. 
0-7506-2018-8

10 Lynch, K. The image of the city. Cambridge; Mass. M.I.T. Press. 1960. 
0-262-12004-6, ib., 0-262-62001-4, h. 

Urbane lysmiljøer kan by på komplekse lumninansforhold.

Kapittel 2  Generell del
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bestrebe seg på å sikre viktige hensyn som følelse av trygghet, 
hvilke bevisste og ubevisste føringer brukerne blir utsatt for og 
hvilke elementer og former som til sammen gir et menings-
innhold. 

2.2.3  Lysdesign og universell utforming

Lysdesign etterstreber å skape tydelige helheter, jfr. ovenfor. 
Ved å sette lys på enkelte elementer og la andre elementer forbli 
i mørket, vil et godt lysdesign skape en ny tolkning av stedet 
som ideelt sett er tydeligere og mer lesbar. «Lysdesign for alle» 
skal ut over dette sikre tilgjengelighet og deltakelse ved å for-
sterke visuelle føringer og skape gode sosiale rom. 

Ved at lyset kommuniserer etter hensikten og gir gode visuelle 
føringer, vil lysdesign gi en opplevelse av trygghet og bidra til et 
sikrere miljø.

Denne rapporten tar utgangspunkt i at hensynet til universell 
utforming skal være en integrert del av lysdesign ute og inne, 
dvs. ved bruk av grunnleggende prinsipper for god belysning. 
Blending skal unngås, det skal sikres rett mengde lys på rett 
plass til rett tid, kontraster er viktige, det samme er god 
fargegjengivelse og gode modelleringsegenskaper. 

Ut over de grunnleggende faktorene bør et lysdesign med vekt-
legging av universell utforming vise en bevisst tilnærming til 
bruk av små og store luminerte flater. Jfr. definisjoner i pkt. 2.4.
 

2.2.4  Lysdesign som premissgivende fagområde 

for byggeprosjektet, landskapsarkitektur og 

industri/møbeldesign i uteområder

Tradisjonelt har lys og belysning kommet inn i prosjekters siste 
faser. Etter at arkitekturen er fastsatt og landskapsplanen er 
lagt, har man begynt å prosjektere lys.  Dette kan gi løsninger 
som er unødvendig ressurskrevende og mindre tydelige enn øn-
sket. Et lysdesign skal bygge opp under de gode løsningene i 
arkitekturen og lanskapsplanene. For å gjøre det bør lyset 
 prosjekters i sammenheng med og på samme tid som bygget 
 eller anlegget.

Når det gjelder hensynet til universell utforming er dette 
 særdeles viktig. Kravene til for eksempel luminanskontrast11 vil 
gjøre det nødvendig at arkitekt og landskapsarkitekt er i dialog 
med lysdesigner på et tidlig stadium. Det blir nærmest umulig å 
følge kravene til lys og kontraster dersom materialer, farger og 
overflater ikke er vurdert ut i fra et belyst sluttresultat.

Lys og belysning kan inkorporeres i byromselementer som 
allerede er tenkt utplassert. Settes det opp benker på en plass 
bør man se om de kan være monteringssted for lyskilder. 
 Dersom man har en bro med håndløper kan det være hensikts-
messig å bruke den til å plassere lyskilder. Poenget er at ved å 
komme inn tidlig i planleggingen kan man unngå for mange 
byromselementer som gjør plassen mindre lesbar eller tydelig.

Lysdesign kan være premissgivende på et tidlig stadium for 
visuelle føringer, hvilke flater som skal ha en viss luminans og 
hvilke grep som bør gjøres for å skape gode og sikre rom. 

11  Se pkt. 2.4

Belysningen som en naturlig del av møbleringselementene. Kilde: The Deihman Square Lighting Design.

Kapittel 2  Generell del
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2.3  Forholdet til lover, forskrifter og 
standarder

Regelverket kan i all hovedsak beskrives ved følgende hierarki:
 – Lover
 – Forskrifter, eksempelvis Byggeteknisk forskrift til Plan og 

bygningsloven
 – Veiledning / fortolkning utarbeidet av den offentlige 

forvaltningen, eksempelvis veiledning til teknisk forskrift
 – Gjeldende norsk standard (NS-EN)
 – Planleggingskriterier og veiledninger knyttet til  

standarder, eksempelvis Luxtabellen12

Det som følger av lover og forskrifter er bindende for utbygger 
og skal legges til grunn for planlegging og utforming av 
 løsninger. Konkretisering av funksjoner og ytelser som følger av 
lover og forskrifter ved veiledning / fortolkning i den  offentlige 
forvaltningen, er å forstå som preaksepterte ytelser som sikrer 
at man er innenfor forskriftskravene. Selv om  gjeldende norsk 
standard heller ikke er rettslig bindende,  fungerer de på samme 
måte som preaksepterte løsninger sett i forhold til krav i lov og 
forskrift.13 

Standardene representerer en norm og / eller et minimum for å 
oppfylle lovpålagte krav. Standarden for universell utforming 
av boliger14 slår eksempelvis fast at «Denne standarden er 
 basert på de nødvendige kravene en 80-åring statistisk sett må 
ha til belysning for å kunne oppfatte kontraster og farger.» 

Denne rapporten legger egne faglige begrunnelser / verifiseringer 
til grunn for enkelte løsninger og ytelser. Der hvor det ikke er 
angitt slike begrunnelser særskilt, bygger de foreslåtte løsningene 
på gjeldende standarder. 

Luxtabellen gir et eksempel på en slik faglig begrunnelse. Her 
argumenteres det imot høyere belysningsnivåer for svaksynte. 
Selv om Luxtabellen gjelder innendørs arbeidsplasser, er en 
analog anvendelse av denne begrunnelsen relevant: «Dersom 
det velges en løsning med delvis forhøyde belysningsnivåer for å 
ivareta krav til universell utforming slik NS 11001:2009 
 anviser, er det grunn til å advare mot økt risiko for blending. … 
Generelt anbefales derfor gode kontraster og markeringer med 
kontrastbånd for å ivareta krav til universell utforming framfor 
forhøyet lysnivå. Dette kan gi samme bedring av synligheten 
uten å føre til økt blending og energiforbruk. …»

12 Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg. Inklu-
siv veiledning til NS-EN 12464-1:2011 Lys og belysning – Belysning av 
arbeidsplasser – Del 1: Innendørs arbeidsplasser.

13 TEK10 – Forskrift om tekniske karv til byggverk (Byggteknisk forskrift) 
2010-+7-01 slår dette prinsippet uttrykkelig fast i § 2-1. Dersom funks-
jonskravene ikke oppfylles ved preaksepterte ytelser må det verifiseres at 
ytelsene oppfyller forskriftens funksjonskrav

14 NS 11001-2:2009. Universell utforming av byggverk. Del 2: Boliger

2.4  Generelt om kravområder / 
virkemidler i lysdesign

2.4.1  Design av et godt menneske - miljø samspill
Kravområdene nedenfor er i all hovedsak beskrevet ut hensynet 
til et godt menneske-miljø samspill, dvs. ikke med tilsvarende 
vekt på tekniske, økonomiske, energimessige eller andre 
 hensyn. 

Det skal skapes et miljø som er stimulerende og attraktivt for 
alle. I tråd med det som fremgår ovenfor skal kravene sikre 
funksjonalitet (synsoppgaver) og andre viktige hensyn som 
tydelighet, mening, osv. 

Universell utforming omhandler her integrering av hensynet 
til personer med nedsatt synsfunksjon, dvs. eldre og synshem-
mede. De løsninger som velges skal bidra til økt tilgjengelighet 
og sosial deltakelse for alle.

Personer med ulik grad av synshemninger kommer forskjellig 
ut i forhold til normalt syn. Standarden for universell ut-
forming av boliger, jfr. pkt. 2.3, tar utgangspunkt i 80-åringenes 
reduserte syn. En 80 åring har mistet i underkant av 80 % av 
øyets lystransmisjonsevne. 

Et «lysdesign for alle» må videre legge vekt på at følsomhet for 
blending øker med alderen. Det samme gjelder at det tar lengre 
tid for adapsjon ved overgang fra høye til lave lysnivåer.

Gruppen over 80 år er enkel å forholde seg til ettersom det 
finnes standardiserte data for kontrastoppfattelse osv. Ved å 
 benytte dette utgangspunktet vil man favne en viktig andel av 
personer med synshemninger samtidig som man favner den 
 aktuelle gruppen over 80 år på godt over 200.000 personer i 
Norge. 

Det konsept som beskrives nedenfor med rettet lys, vil fange 
opp disse gruppene og være mer gunstig for andre grupper som 
ikke har 80-åringens behov for mer lys.

2.4.2  Kravområder / virkemidler i lysdesign
De områdene som beskrives nedenfor15 vil inngå i en helhet, jfr. 
pkt. 2.4.3. Belysningsnivå, blending, luminansforhold,  kontrast, 
fargegjengivelsesegenskaper, mv. er alle faktorer som påvirker 
synsbetingelsene. I denne sammenhengen vektlegges særlig 
 følgende områder: 

15 Kilder:
 Lys = å se eller ikke se. Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 

Norges Blindeforbund, 2007.
 Luxtabell, se fotnote nr. 12
 Lysboken. Lyskultur, januar 2009.
 Nersveen, J. Kompendium ved forelesninger i lys og belysning (udatert).

Kapittel 2  Generell del



9

1) Belysningsstyrke  
Belysningsstyrken angir hvor mye lys som faller på en flate.  
Belysningsstyrken måles i lumen pr kvm og benevnes med  
enheten lux. Det er vanlig å stille krav til belysningsstyrke  
knyttet til ulike oppgaver og rom.   

2) Luminans  
Luminansen angir hvor lys en flate er. Tilsvarende er  
flatens lyshet den subjektive oppfattelsen av luminans.  
 
Luminansen forklares ofte som lysstyrken som stråler ut 
fra en flate pr. kvm (candela pr. kvm). Luminansen til en 
flate bestemmes av tre faktorer:

 – Belysningsstyrken
 – Lysets innfallsvinkel
 – Reflektansen til flaten 

3) Luminanskontrast  
Kontraster er helt nødvendig for synssansen. For at vi skal 
kunne skjelne et objekt må objektet stå i tilstrekkelig stor 
kontrast til bakgrunnen. Jo svakere belysningen er, desto 
større kontrast kreves for å oppfatte den. Når en overflate 
har en annen luminans enn omgivelsene, har overflaten en 
luminanskontrast .  
 
Fire forhold påvirker luminanskontrastens synlighet: 
 Kontrastens nivå, kontrastens størrelse i areal som måles 
som en synsvinkel, bakgrunnsluminansen og refleksjons-
faktoren på det arealet kontrasten sees mot. Luminans-
kontrasten er altså ikke knyttet opp mot farger (noen 
kaller det derfor gråtonekontrast).   

4) Blending  
Hvis det i synsfeltet opptrer spesielt høye luminanser eller 
store luminansforskjeller, kan det oppstå blending. 
 Blending deles i to kategorier: Ubehagsblending og syns-
nedsettede blending. Blendingen kan komme fra ulike 
kilder; direkte fra armaturene og fra blanke flater som 
 reflekterer lys.  
 
Refleksjonsblending endrer oppgavens synbarhet. Syns-
nedsettende blending fører til reduserte synsbetingelser 
fordi kontrasten reduseres. Fysiologisk kan synsnedset-
tende blending forklares ved at lyset fra blendingskilden 
spres i øyet og gir et jevnt fordelt lys over netthinnen.  

5) Farger  
Den luminansen som avgjør om farger kan oppfattes eller 
ikke, vil bli bestemt av refleksjonsfaktoren (dvs. hvor stor 
andel av lyset som reflekteres tilbake fra en flate når den 
blir belyst) i kombinasjon med hvor kraftig flaten blir 

 belyst. For en 20 år gammel person med normalt syn, krever 
fargesynet en luminans høyere enn 3 candela pr kvm. når 
flaten er mørk (refleksjonsfaktor 0,2). Det finnes statistisk 
grunnlag for å hevde at den tilsvarende grensen for en 80 år 
gammel person er hele 13,8 candela pr. kvm. eller 
tilsvarende 216,7 lux. ved samme refleksjonsfaktor. 
 Dersom vi skal legge luxtabellens argumentasjon omkring 
lysnivå til grunn slik den er gjengitt i pkt 2,3, skal vi 
 allikevel opprettholde et krav til belysning på 100 lux i 
 korridorer og gangsoner. Dette krever tilstrekkelig rettet 
belysning der hvor farger er viktig for koding, lesbarhet og 
opplevelser.  

6) Skygger / modellering og krav til å se ansikter  
Den effekten lysets retning har til å formidle dybde, form 
eller tekstur på et objekt eller en person omtales som 
model lering. I arbeidet med universell utforming må det 
tas hensyn til at for mye direkte lys med sterke skygge-
virkninger kan virke forvirrende ved at skyggene oppleves 
som en del av objektet.  
 
I arbeidet med å sikre krav til å se ansikter og ansiktsut-
trykk er det innført krav til «sylindrisk belysningsstyrke». 
Utenfor definerte lysrom (se nedenfor) ønsker vi i dette 
prosjektet god modellering uten forhøyde generelle 
luxnivåer. Krav til å se ansikter må derfor ivaretas ved 
 riktig innretning på lyset.    

7) Jevnhet  
Belysningens jevnhet er definert som forholdet mellom 
minimum og midlere belysningsnivå. Viktigheten av krav 
til jevnhet må vurderes opp mot ønsket om å skape et 
 «levende» og variert belysningsmiljø. Det er her bl.a. lagt 
vekt på jevnhet i belysningen av trappetrinn for å sikre at 
ikke synshemmede oppfatter disse på feil måte som skjeve el.  

8) Lysrom og cut-off  
Lysrom er et område, som ikke nødvendigvis har en fysisk 
avgrensning, som blir definert av lys. Selve området/ 
territoriet som er ment for å oppholde seg i, blir definert av 
de flater eller elementer som lyset faller på der rommets 
avgrensing («vegger») er mørket eller et område med 
 vesentlig mindre lys. De luminerte flatene som er et resultat 
av et lysrom, vil invitere inn i en aktivitetssone, eksempel-
vis det uteområdet med benker som er definert mellom 
husene.   
 
Cut-off eller «skjæring» av lyset betyr en klar og tydelig 
fysisk avgrensning av lysdistribusjon. Dette vil være svært 
aktuelt når man ønsker å sette lys på enkelte elementer og 
la andre være i skyggen.   
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2.4.2  Sammenhengen mellom kravområdene  

Det lysdesign som skapes ved en sammensetning av elementer 
fra kravområdene ovenfor vil defineres ut fra formålet. Ut fra 
vektlegginger i dette prosjektet skal et lysdesign kommunisere 
etter hensikten, dvs. være tydelig. 

Lysdesigneren skal være i stand til å skape et miljø som ivaretar 
flere brukergrupper og oppgaver. Her blir det nødvendig å veie 
krav og hensyn til ulike brukergrupper opp mot hverandre. 
 Eksempelvis anbefales det ikke et generelt lysnivå over alt som 
sikrer at alle 80-åringer ser farger. Det å unngå blending er 
 imidlertid viktig for alle grupper. 

3 Støahagen
3.1  Byggeprosjektet 

Utviklingsprosjektet er direkte knyttet til byggeprosjektet 
«Støahagen». Støahagen er et byfornyelses- og fortettings-
prosjekt i Hokksund sentrum. 

Adresse: Støagata 11-19, 3300 Hokksund.
Tomte-området har gnr. / bnr. 77/248, 77/515 og 77/620.

Ved å rive bygninger som er modne for kondemnering åpnes 
det opp en tomt på 4 dekar som nå får økt utnyttelse i tråd med 
områdets regulering til sentrumsformål.

Mot nord vil tomten omkranses av tre boliger, mot syd-vest 
 ligger det to større forretnings- og boligbygg i 4 etasjer. Tomten 
åpner seg mot Støagata i øst. Tomten ligger på østsiden av jern-
banelinjen, dvs. midt i dagens sentrum av Hokksund. Det er   
ca. 5 minutters gange til Jernbanestasjonen. 

Det skal bygges 4 punkthus med hvit stenfasade. Husene vil 
være i 4 etasjer med i alt 38 leiligheter. 
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Utomhusplan. Kilde: Code Arkitektur og Lalaland landskapsarkitekter.
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Overordnet analyse. Gul: Ferdsel. Blå: Sosiale rom. Rød: Overgangssoner. 
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3.2  Grunnlag for lysdesign / 
lysdesignkonsept

3.2.1  Analyse av området som skal belyses
Støahagen er et fortettingsprosjekt hvor tomten er omkranset 
av boliger og forretningsbygg. Det er ikke ønskelig med høye 
belysningsnivåer eller retning på lyset som forstyrrer omkring-
liggende bebyggelse. Innenfor et bevisst hierarki i belysnings-
nivåer, er det imidlertid mulig å skape god stedstilpasning med 
lokale variasjoner. 

Bruk av high gloss stenfasade i bygningene inngår i det arkitek-
toniske uttrykket som var fastlagt før oppstart av utviklings-
prosjektet.  Dette vil lett gi blending ved fasadebelysning som 
igjen vil være svært uheldig for prosjektets vektlegging av 
 universell utforming. Slik sett har dette utgangspunktet bidratt 
til å forsterke et prinsipp om bruk av mindre og mer rettet lys. 

Ved at området er omkranset av bebyggelse vil det være lite 
 behov for bruk av belysning for å redusere en opplevelse av 
utrygg het pga mørke kroker. Derimot vil det være behov for å 
inkludere synshemmede i en opplevelse av trygghet mhp at 
man vet hvor man skal og forstår omgivelsene.

Støahagen har aktive mennesker som vil bo i sentrum som mål-
gruppe, dvs. boligkjøpere i alle aldre hvor det skal legges til rette 
for lekeplass og aktive uterom. Det er viktig å minne om dette 
når utviklingsprosjektet har en innretning mot universell ut-
forming. 

Uten å være uttømmende angis noen belysningsoppgaver  
knyttet til hovedfunksjoner nedenfor.

Utendørs er det følgende områder med tilhørende opp-
gaver som skal belyses:

1) Adkomst med linjer og føringer inn til Støahagen for 
gående. Dvs adkomst fra Støagata inn til uterommet mel-
lom husene og husenes inngangspartier med markering av 
disse. I tillegg kommer en enklere adkomst for gående til 
lekeplass.   
 
Belysningsoppgaver: 

 – Gode visuelle føringer og belysning på gangvei og 
trerekke

 – Gode lysforhold ved overganger
 – Tydeliggjøre rom og soner som de gående går inn og 

ut av
 – Visuelle føringer som ikke blender
 – Belysning av skilter
 – Tilrettelegging for å se ansikter ved inngangsparti og 

via kameraoverføring til leilighetene
 – Lys og kontraster nok ved ringeklokker

2) Adkomst med bil til parkeringshus for Støahagen og inn 
til området foran inngangspartiene.  
 
Belysningsoppgaver:

 – Sikre nok lys på vei
 – Markering av gangsoner som må krysses
 – Nok lys på forgjengere i overgangssoner
 – Lys på begge sider i nedkjøring til parkeringshuset 

tilpasset de rammer som følger av belysningskonsep-
tet samlet sett. 

3) To sosiale rom: Uterommet mellom husene foran inngang-
spartiene og lekeplassen.

 
 Belysningsoppgaver:

 – Skape gode rom for sosial interaksjon. Skape en 
atmosfære som innbyr til lengre opphold – samtaler 
og andre sosiale aktiviteter

 – Etablere lys som forklarer og tydeliggjør romelemen-
tene, og deres mening – hensikt.

 – Sikre lys som belyser etablerte elementer og lys som 
egetobjekt i form av luminansflater.

 – Sikre en belysning som legger ekstra vekt på det å se 
ansikter.

 – I uterommet mellom husene skal det skapes flere 
ulike soner med ulike kvaliteter som samlet fremstår 
som ett sosialt rom – én helhet. Belysningsløsningen 
må kunne legges til grunn for flere aktivitetssoner i 
uterommet enn det som fremgår av dagens relativt 
statiske planskisse.

 – Belysningen skal underbygge siktlinjer fra husene til 
lekeplassen, jfr. pkt. 3.2.2.1. Belysningen skal bidra til 
å underbygge et trygt og godt miljø for barn.   

4) Adkomst med bil til nedkjørsel til parkeringshus for for-
retnings- og boligbygg vest for to av punkthusene. Vegen 
med et tilknyttet åpent areal ligger vis a vis disse husene. 
Det er satt av plass til parkering på overflatenivå og avfall-
splass ved siden av vegen til nedkjørselen. 

 
 Belysningsoppgaver:

 – Sikre belysning som tydelig skiller seg fra visuelle 
føringer inn mot Støahagen

 – Lyssette veg, parkeringsplass og avfallsplass uten å lys-
sette fasadene. Dette må ikke bli en flombelysning 
etter andre prinsipper enn det som gjelder prosjektet 
for øvrig. 

5) Avfallsplass i syd for punkthusene

 Belysningsoppgaver:
 – Synliggjøre punktet og detaljer ved funksjon
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Innvendig i bygningene er det følgende områder med til-
hørende oppgaver som skal belyses:

1) Adkomst med linjer og føringer frem mot heis og inngangs-
dører.  
 
Belysningsoppgaver:

 – Sikre at lokale belysningsrom skapt av lysende flater i 
taket foran dører signaliserer at her fortsetter veien 
videre inn i byggets fellesområder.

 – Svakt lysende linjer i taket skal fungere som markører 
for orientering og bidra til å øke romforståelsen ved 
at de lyser opp de vertikale flatene i rommet. Jfr. også 
pkt. 5 nedenfor. I små fellesrom er denne løsningen 
valgt i stedet for markering ved gulv.

 Belysningen skal generelt fremheve kontraster og linjer. 

2) Oppmerksomhetssoner og faresoner   
 
Belysningsoppgaver:

 – Markere oppmerksomhetssoner foran heis og trapp.
 – Markere faresoner foran nedgang trapp  

3) Trapp

 Belysningsoppgaver:
 – De lysende linjene i tak skal følge trappens løp og gi 

tilskudd til belysning på vegg.
 – Rettet lys fra håndløper skal bidra til jevnt belyste 

trappetrinn og repos.
 – Hvert trinns avgrensing til neste trinn skal være 

tydelig. Armaturene i håndløper skal ha en riktig 
lysfordeling som også fremhever og skaper kontrast 
mellom trappetrinnene.

 – Det reflekterte lyset fra veggene vil være en model-
lerende komponent sammen med lyset fra håndløper. 

4) Heis 

 Belysningsoppgaver:
 – Få frem luminanskontrast mellom heisdør og karm.
 – Tilpasse belysningen til reflektanser i heis.
 – Fremheve kontraster og funksjonalitet for betjening-

spaneler. 

5) Repos og inngangsdører til leiligheter

 Belysningsoppgaver:
 – Forsterke lyset noe i de visuelle føringer i taket rett 

over leilighetsdørene. 
 – Underbygge det å se ansikter ved leilighetsdørene. 
 – Fremheve kontraster.

6) Parkeringshus

 Belysningsoppgaver:
 – Belysningen skal ha fokus på retningsgivende lysflater 

som ikke blender.
 – Belysningen skal sammen med markeringer tydelig-

gjøre oppmerksomhetssoner og elementer som kan 
være til hinder for både gående og kjørende i dette 
rommet.

7) Testleilighet

 Det henvises her til avsnitt 3.4.4. 

3.2.2  Noen forutsetninger

3.2.2.1  Ute
Følgende forutsetninger fremheves: 

 – Nedkjøring til parkeringshus ble pålagt flyttet i forhold 
til opprinnelige tegninger av fagavdelingen i Øvre Eiker 
kommune. Dette har forhindret en ønsket gangvei på 
venstre side av kjørevei inn mot området.

 – Den fysiske organisering av lekeplassen med sitteplasser, 
forutsettes vendt mot husene. Dette vil bety at de fysiske 
innretningene snus i forhold til gjeldende tegning. En ny 
organisering må sikre at den opplyste gangveien fører inn 
mot lekeplassen.

 – Uterom mellom husene forutsettes utviklet videre med 
flere aktivitetssoner, eksempelvis med en grillplass el.

 – High gloss stenfasade på bygningene er valgt som en del 
av det arkitektoniske uttrykk

 – Det benyttes grå steinbelegning på gangsti og asfalt på 
bilvei

 – Det legges ikke ledelinjer i gangsti. Det forutsettes 
sammenhengende kantstein på høyre side av gangsti som 
både vil fungere som luminert flate og som retnings-
givende element for personer med behov for å bruke 
«blindestokk». Det legges inn et taktilt farefelt foran 
overgang av bilvei

 – Ringeklokke / teknisk betjeningspanel ved inngangsdør 
forutsettes å ha god kontrast med innvendig belysning i 
panelet

 – Ved inngangspartiet forutsettes det kamera med over-
føring til leilighetene.

3.2.2.2 Inne
 – Refleksjonsfaktor 0,5 er benyttet, dvs farge og matthet 
 – Bruk av fargekontrast mellom vegger og gulv
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3.2.3  Viktige prinsipper som legges grunn for valg 

av belysningskonsept

Følgende prinsipper fremheves:
 – Belysningen skal underbygge arkitekturen og bidra til å gi 

området en identitet.
 – Det skal benyttes mindre og mer rettet lys. Det skal skapes 

gode visuelle føringer og lysrom uten at dette gir uheldige 
virkninger overfor omkringliggende bebyggelse. 

 – Lyset gis to funksjoner som ivaretas av to ulike lyskilder: 
Visuell føring og belysning (av flater som ønskes belyst).

 – Lyset skal underbygge forståelse av miljøet ut fra kjente 
symboler og størrelser. Eksempelvis ved fargekontrast mel-
lom vegg og gulv i innvendige arealer. Det samme gjelder 
koding ved integrert bruk av kjente symboler på luminerte 
flater ved visuelle føringer utendørs.

 – Ut fra punktene ovenfor skal husenes inngangsparti være 
godt synlig fra ulike synsvinkler ved luminerte flater uten 
at fasaden belyses. 

 – Det skal legges vekt på at armaturer som urbane design-
elementer skal ha en funksjon om dagen. Dette prinsippet 
vil også gjelde ved integrering av belysning i utemøbler.

 – Fargetemperatur skal brukes aktivt selv om ikke alle 
bruker grupper kan ha nytte av dette.

 – Belysningen skal underbygge et fysisk miljø basert på en 
dimensjonering i hht mennesket som bruker.

 – Det skal være høye krav til det å se ansikter i sosiale rom. 
Også utenfor slike rom / plasser skal det å se ansikter søkes 
ivaretatt i rimelig grad uten for lange intervaller mellom 
lyskilder.

 – Belysningen skal underbygge et miljø som i størst mulig 
grad ikke virker diskriminerende ved å medføre ekstra be-
lastning eller «strafferunder» for funksjonshemmede.

 – Uten at dette gjennomgås spesielt, forutsettes det benyttet 
tilgjengelige styringssystemer hvor lyset kan styres i hht 
valgte tilstander, eksempelvis lavere lys når det er snø på 
bakken som reflekterer lyset. 
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Illustrasjonsplan belysning.

3.3  Designspesifikasjon / prinsippskisser for områder ute og inne 
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Fugleperspektiv inngang til Støahagen.

Fugleperspektiv mot vest.
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Visuelle føringer.

Luminerte flater på pullerter som visuelle føringer.
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Visuelle føringer ved overgang.

Visuell føring ved inngangsparti.
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Markering av overgang og kontraster i felles inngangsparti.

Trappeløp.

Markering av overgang og kontraster med heis.
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Ideer og egnede armaturer til videreutvikling av belysning i sosiale rom. 
Illustrasjon, foto og produkt: iGuzzini.
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3.4  Implementering av nye løsninger.  
Samspillet mellom utviklingsprosjektet, 
andre designområder og bygge-
prosjektet

3.4.1  Landskapsarkitektur / plan for uteområdene
Samspillet med byggherre og landskapsarkitekt rundt plan for 
uteområdene har i hovedsak dreid seg om følgende forhold: 

a) Trasé for gående, jfr. pkt. 3.2.2.1.  

b) Bruk av trær    
Fra lysdesigns side gir trær som tredimensjonale elementer 
økt forståelse av byrommet og fungerer som  opplyste 
 visuelle elementer som bidrar til å gi området identitet. 
Trær er viktige for å underbygge retning samtidig som de 
gir myke naturelementer i byområdet.   
 
Fra lysdesigns side har det vært argumentert med bruk av 
trær. Plan for uteområdene har nå tatt inn dette.   

d) Parkering på overflatenivå   
Under veis har det vært forslag om innplassering av 
 parkering der hvor lekeplassen nå er fastlagt plassert. Dette 
ville gitt et mer bilbasert bilde for området med tilhørende 
belysning. Det ville endret på det belysningskonsept som 
presenteres. Fra lysdesign er den løsning som er valgt   
 ønskelig. 

 

3.4.2  Industridesign 

3.4.2.1  Pullerter
Det er behov for tilpasninger av foreliggende armaturer til bruk 
som visuelle føringer i hht presentasjonen ovenfor. Pullertene 
som er benyttet i prosjektet har standardiserte armaturer satt i 
ulike høyder. Monteringshøyder for lyskilder og armaturer vil 
måtte fravike fra standardoppsettene til produsenten. I tillegg 
vil det være nødvendig med tilførsel av lyskilder (OLED) som 
produsenten ikke leverer i en standardpakke. Endelig vil det 
være nødvendig å spesialtilpasse pullerter slik at opplys i trær og 
ekstra tilførsel av lys i overgangssoner blir mulig.

I påvente av implementeringen i byggeprosjektet (jfr 3.4.3) har 
utviklingsprosjektet gjennomført følgende:

 – Funnet frem til leverandører og egnede armaturer som kan 
tilpasses.

 – Utarbeidet en teknisk prinsippskisse som grunnlag for det 
videre arbeid med tilpasning av armaturer.

 – Klargjort realismen i løsningsforslaget ytterligere ved et 
kvalifisert grunnlag for å anslå følgende kostnader:

 – De utviklingskostnader som gjenstår vil være ca. kr 
50.000.

 – Merkostnaden pr armatur i pilotprosjektet forventes 
ikke å overstige 50% av lignende standard armaturer. 

c) Plassering av lekeplass   
Enkelte forslag underveis til plassering av lekeplass ville 
medført gangstier mellom husene og virket forstyrrende på 
det belysningskonsept som presenteres. Belysning av ny sti 
tett mellom husene ville både kunnet medføre lys på fasader 
og lys inn i leilighetene. Fra lysdesigns side er dagens plas-
sering ønskelig. Det samme gjelder ønsket om å snu leke-
plassen slik at den vender mot husene, jfr. 3.2.2.1.  
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Oppriss på gangvei. Bred luminansflate på pullert gir svakt tilskudd av lys i ansiktshøyde og visuell føing. Oppadrettede spotter sørger for 
å belyse trekroner noe som gir en betoning av "rommet" under trærne. Nedadrettet armatur sørger for nok lys på gangvei. De tre elementene 
utfyller hverandre. Luminansflatene dimmes til rett nivå for å gi tydelig visuell føring uten å blende.

Oppriss viser hvordan lyset fordeler seg fra de ulike armaturene og luminansflatene. Kald fargetemperatur benyttes på bilvei. Varm farge-
temperatur brukes mot gangvei. Fargetemperatur på rundt 3500/4000K brukes i spotter mot trær.
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3.4.2.2  Utemøbler
Lysdesignkonseptet foreslår videre bruk av integrert belysning  
i utemøbler og andre industridesignelementer som hånd løper i 
trapp, osv. Dette forventes å være enkle installasjoner. 

3.4.2.3  Utstyr for implementering i innvendige

arealer
Dimbare LED-moduler for visuelle føringer langs vegg og for 
sammensetning til sirkulære armaturer antas å finnes i markedet. 

3.4.3  Byggeprosjektet
Ut i fra Fylkesmannens vurdering av den kommunale saks-
behandlingen, måtte byggeprosjektet stanses i perioden 
 november 2013 – februar 2014. 

Fagteamet for utviklingsprosjektet definerer sitt ansvar frem til 
overlevering av denne oppsummerende rapporten som kan 
ligge til grunn for prosjekteringen. Prosjekteringsteamet i sam-
råd med byggherre / prosjekteier vil deretter kunne bruke 
fagteamet som ressurs i det videre arbeidet.

Utviklingsprosjektet kom i gang etter at det forelå et valgt ut-
kast til arkitektonisk løsning. Det er positivt at utviklings-
prosjektet har kommet inn i forkant av prosjekterende for       
elektro som ønsker å tenke nytt innenfor de rammer som fore-
ligger.  Jfr. for øvrig forutsetninger i pkt. 3.2.2.1.

Skisse modulmast videreutviklet fra Ewo EL.

3.4.4  Testleiligheten
Det har vært planlagt å utvikle innredning av en leilighet i sam-
spill med en bruker. Det forelå en bruker med relevante syns-
hemminger som var interessert i dette. Leiligheten defineres 
som en del av den private sfære.

På grunn av utsettelse med prosjektering og oppstart, er ut-
viklingsteamet henvist til å angi følgende for en testleilighet:

 – Utviklingen må bygge på de samme prinsipper som er lagt 
til grunn i denne rapporten.

 – Belysningen bygges opp «nedenfra» ved å definere 
 – Lys på lokale flater og i soner («lysrom») ut fra  

funksjoner (lesekrok, kjøkkenbord, etc)
 – Rettet lys for å fremheve elementer(bilder el) og 

farger
 – Bruk av fargekontraster mellom gulv og vegg 

Deretter vurderes det nye lyspunkter for å sikre nødvendig 
 generell belysning (allmennbelysning). 

For øvrig vil gjeldende standard16 og sjekklister17 benyttes. 

16  Se fotnote 14
17  Universell utforming. Sjekkliste alle rom i bolig. Direktoratet for byg-

gkvalitet, 2012. 

Luminansflate. OLED eller LED
Gir god visuell føring og tilskudd
til lys i ansiktshøyde

Armatur sørger 
for rett lysnivå
på gangvei

Horisontale "linjer"
i gangsone

Sirkler i 
"overganger"

Armatur sørger
for rett lysnivå
på bilvei

210 cm

100 cm
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4 Konklusjon –  
læring og metode-
utvikling i prosjektet
Lysdesign er viktig i arbeidet med universell utforming. 

Godt lys er ikke bare det samme som nok lys! Med utgangs-
punkt i lysdesign som et ungt fag, har det vært nødvendig å 
klargjøre merverdien ved god design for universell utforming. 
Prosjektet fremhever særlig hensynet til:  

 –  Tydelighet – et design som kommuniserer etter  
hensikten.

 –  Visuell føring – et design hvor lyset leder den gående på 
en god måte.

Prosjektet konkluderte tidlig med en vinkling hvor hensynet til 
universell utforming skal være en integrert del av et samlet lys-
design.

I stedet for å øke lysmengden i tråd med den normgivende 
80-åringens behov for lys, legger prosjektet vekt på bruk av 
rettet lys som en del av et helhetlig design på relevante områder/ 
flater og for å fremheve farger, kontraster og elementer.

Prosjektet viser hvordan det er mulig å bruke og videreutvikle 
lysdesign som metode for derigjennom å gi føringer for hele 
byggeprosjektet. 

Presisering av mål/hensikt og ikke minst retningslinjer og 
prinsipper for valg av løsninger, har gitt viktig læring i prosjektet. 
Ved å tydeliggjøre prinsipper for valg av løsning, vil prosjektet 
være egnet for kartlegging av effekter og videre læring i etter-
kant av ferdigstilling. 

Prosjektet har også bidratt til å gi grunnlag for behandling av 
tema lysdesign i rapporten «Føringer for utvikling av tomte-
område ved kollektiv knutepunkt i Hokksund», datert 
01.10.2013.

Horisontale "linjer"
i gangsone

Sirkler i 
"overganger"

Armatur sørger
for rett lysnivå
på bilvei

Kapittel 4  Konklusjon - læring og metodeutvikling i prosjektet




