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Stavanger er en by m
ed m

ye kunstig lys. Stavanger 
er også en våt by som

 gjør at om
givelser oppleves 

m
ørkere når det er vått, spesielt fordi asfalt og 

gatedekke blir m
ørkere og lys reflekteres som

 i et speil, 
på våt asfalt. Byen oppleves forskjellig i tørt og vått væ

r 
i  kunstig lys. 

Når det er m
ange lyskilder som

 oppleves blendende 
blir lesbarheten redusert. Fordi Stavanger har m

ye lys 
har byen også m

ange blendende lyskilder.  En vellykket 
gjennom

føring av lysstrategien avhenger derfor av å få 
kontroll ved å redusere blending og intensitet. Sam

t å 
balansere lysnivåer i tillegg til å fordele belysningen på 
en slik m

åte at lesbarhet, m
iljø og orientering blir bedre.

Stavanger fikk sin første lysplan i 2005. Der ble felles retningslinjer definert m
ed 

hensyn til  hva som
 skulle få spesiell belysning, og hvem

 som
 hadde ansvar for 

godkjenninng, gjennom
føring og oppfølging.  I tillegg ble det av eksterne konsulenter 

utarbeidet en belysningsveilder som
 ga retningslinjer i hvordan belysningen skulle 

utform
es. 

Siden 2005 har m
ye forandret seg, både teknologisk, lysteknisk og i form

 av ny 
tilnæ

rm
ing til byutvikling. Vi har fått økt fokus på m

ennesker og m
iljø, m

ed bedre 
tilrettelegging for kollektivtransport. All byplanlegging skjer nå m

ed utgangspunkt i 
gjeldende klim

akrise som
 innebæ

rer planlegging for å oppnå 50% reduksjon av CO
2  

avtrykk innen 2030.

Denne lysplanen er en revisjon og oppgradering av tidligere planer som
 nå er 

sam
let til ett dokum

ent.
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post@

zenisk.no, www.zenisk.no
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Om
 Stavanger

1.02 Bakgrunn
Inform

asjon

Stavanger er Norges olje-hovedstad. Byen har solid 
internasjonalt om

døm
m

e gjennom
 kunnskapsbasert- 

og teknologibedrifter knyttet til oljeutvinning i Nordsjøen.

Stavanger er en sam
m

ensatt by m
ed m

ange ulike 
kvaliteter. M

an opplever en sterk lokal forankring 
sam

tidig som
 byen er internasjonal m

ed et stort 
m

angfold av nasjonaliteter, og en hører m
ange 

forskjellige slags språk i byen..

Stavanger gjennom
går en byutvikling m

ed større 
fokus på et sentrum

 som
 er tilrettelagt for m

ennesker 
og aktivitet der bilen ikke lenger har en hovedrolle. 
Transform

asjonsprosesser i Stavanger Øst har skapt 
ny vitalitet og store prosjekter for Sjøfronten er på 
trappene.

En ny sentrum
splan er vedtatt som

 legger opp til økt 
frem

kom
m

elighet for gående, syklende og kollektivt.
Sentrum

 skal legge til rette for både form
elle og 

uform
elle m

øteplasser, handel, sam
t væ

re arena for 
kultur og opplevelser.  Ett av m

ålene er at Stavanger 
skal styrke sin identitet som

 Sjøfartsby og Trehusby, og 
ivareta og styrke historiske og lokale kvaliteter.

Stavanger kom
m

unes beskrivelse av m
ål:

• Attraktive opplevelser – Skape attraktive m
iljøer 

i m
ørke m

ed identitet og opplevelser. Estetisk og 
funksjonell belysning som

 bidrar til å skape attraktiv by i 
de m

ørke perioder.
• Økt trygghet og frem

kom
m

elighet - Det er også i 
visse om

råder behov for at belysningen skal bidra til økt 
sikkerhet slik at folk kan ferdes trygt på kveldstid sam

t de 
sene nattetim

er.
• Økt orientering i bylandskapet – strategisk belysning 
av bygg/elem

enter til å orientere seg etter. Strategier for 
belysning av om

råder/distrikter, byrom
, ikoner, vernede 

bygninger, m
onum

enter og historiske nabolag skal 
inngå i dette.
• Sm

art vedlikehold og drift - oppnå m
er effektivt 

vedlikehold og drift av offentlig belysning ved å 
standardisere lyspunkter og m

aster. Økende m
angfold 

gjør nåvæ
rende vedlikehold for dyrt og ineffektivt

• M
iljøbevisste løsninger - reduksjon av energinivåer 

og lysforurensning ved å bruke teknologiske nyvinninger 
som

 bidrar til bæ
rekraft for hele byen.

• 
At Stavanger sentrum

 får en helhetlig estetisk 
kveldsidentitet som

 støtter opp om
  Stavanger sin 

historie.
• 

At brukere opplever at det er tilrettelagt for ferdsel, 
m

ed en følelse av trygghet og m
ulighet for 

opplevelse.
• 

At de som
 besøker eller bor ved Stavanger sentrum

 
opplever sentrum

 som
 attraktiv også når det er 

m
ørkt.

• 
At belysningen bidrar til lokal stolthet og tilhørighet.

• 
At lysstrategien er fram

tidsrettet m
ed plan for 

integrasjon i Sm
art City. 

• 
At strategien viser til løsninger som

 bidrar til 
redusert CO

2  avtrykk.

M
ål - am

bisjon:
Sukksesskriterier:

1.01 Oppgaven
Inform

asjon

Herm
etikkby - transform

asjon
 Trehusby

Sjøfartsby - sjøhusrekken

Om
råde for lysplan
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Zenisk sin m
etode for utarbeidelse av overordnet 

strategi baserer seg på en strukturert prosess m
ed 

avgrensede faser og klare m
ål for resultat i hver 

fase. Brukerm
edvirkning er nøkkel.  På workshop 

deltok gårdeiere, sentrum
sorganisasjoner, privat/

offentlig organisasjoner, daglige ledere av butikker og 
butikkssentre, ungdom

 og fritid, funksjonshem
m

edes 
råd, ulike avdelinger fra Stavanger kom

m
une, 

ungdom
m

er osv.

Innledende fase starter m
ed en overordnet 

forståelse av hvordan sentrum
 fungerer ut fra visuell 

lesbarhet, identitet, trygghet og aktivitet. Verktøy er 
brukerm

edvirkning i form
 av idèm

yldring m
ed de som

 
forvalter lysplanen og workshops m

ed alle berørte av 
lysplanen. Sam

m
en har vi foretatt kveldsvandringer, 

befaring og evaluering av eksisterende situasjon. 
Stavanger sentrum

 er undersøkt fra flere 
brukergruppers synsvinkel. M

ange hensyn er definert og 
evaluert. Behov, stedstilhørighet og fram

tidsplaner er 
diskutert.
Andre planer og utredninger som

 kan ha betydning for 
belysning er gjennom

gått og evaluert. 
M

aterialet fra dette arbeidet er sam
m

enfattet 
til en overordnet strategi m

ed utgangspunkt i 
kravspesifikasjon for oppdraget.  
Skisser til struktur og løsning er presentert, diskutert 
og justert underveis m

ed Stavanger kom
m

unes egen 
prosjektgruppe.

Flere innfallsvinkler

1.03 Arbeidsprosess
M

etode

Aktivt nå
Ønskes m

er aktivt
Utrygt

Trygt

Aktivitet: Aktivitet er konsentrert m
est rundt Breiavatnet og Middelalderbyen* og 

begynner å strekke seg østover m
ot Herm

etikkbyen**.
Det ønskes større aktivitet i m

ange byrom
.

Trygghet: Noen om
råder rundt Bystasjonen og Breivatnet oppleves utrygt. 

Sæ
rlig på østsiden av Breiavatnet. Enkelte steder langs Havnefronten og 

Herm
etikkbyen og noen om

råder i Middelalderbyen er m
arkert som

 utrygge. 
Utfyllende liste er utarbeidet.

Fra workshop 29.11.2019
Spørsm

ål: Hvilke om
råder er aktive om

 kvelden? Hvilke om
råder ønskes m

er aktivitet om
 kvelden?

*Middelalderbyen er sentrum
skjernen rundt Arneageren

** Herm
etikkbyen er Stavanger Øst

Sentrum
 oppleves ikke m

ed en tydelig og stram
t 

planlagt bystruktur.  Bydelene har oppstått og blitt 
videreutviklet i forhold topografi og industri. Stavanger 
sentrum

 består i dag av m
ange bydeler alle m

ed sine 
unike kvaliteter og identitet. 

Stavanger har flere hjerter. I diskusjonen utpekte Torget 
og Arneageren seg spesielt. Likevel, opplevelsen når du 
kom

m
er til sentrum

 fra Bystasjonen er at Breiavatnet er 
det viktigste om

dreiningspunktet i sentrum
. Det er fra 

Breiavatnet du orienterer deg videre ut i sentrum
. Det 

er en sterk forbindelse m
ellom

 Breivatnet - Torget  og 
indre Vågen. 
Arneageren er et sosialt og folkelig hjerte i et 
hyggelig historisk m

iljø i et naturlig knutepunkt m
idt i 

M
iddelalderbyen. Her er det ingen biler. Arneageren har 

alt: m
iljø, handel, gjennom

fart og atm
osfæ

re.  

Hvor ligger hjertet i Stavanger?

1.04 Observasjoner
M

etode
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Vi ser kontrast ikke lysstyrke

1.05 Kontrast og lum
inans

Universell utform
ing

Øyet oppfatter forskjellen i lum
inans - lum

inanskontrast 
- i stedet for absolutte lum

inansverdier. 

Et nøkkelbegrep i veibelysning er lum
inans som

 m
åles i 

Candela som
 er lysstyrke reflektert fra overflaten. 

Vanligvis beregner m
an lum

inans for veier og gater 
m

ed biltrafikk, m
ens m

an beregner luxverdi for gang- 
og sykkelveier. Luxverdi sier egentlig lite om

 lesbarhet.

En gruppe am
erikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere 

har utarbeidet syv prinsipper for universell utform
ing.  

1. 
Enkel og intuitiv i bruk – Utform

ingen skal væ
re lett å forstå uten 

hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller 
konsentrasjonsnivå.

2. 
Forståelig inform

asjon – Utform
ingen skal kom

m
unisere nødvendig 

inform
asjon til brukeren på en effektiv m

åte.
3. 

Toleranse for feil – Utform
ingen skal m

inim
alisere farer og skader som

 
kan gi ugunstige konsekvenser, eller m

inim
alisere utilsiktede handlinger.

4. 
Like m

uligheter for alle – Utform
ingen skal væ

re brukbar og tilgjengelig 
for personer m

ed ulike ferdigheter.
5. 

Fleksibel i bruk – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den 
synshem

m
ede skal kunne høre, den hørselshem

m
ede se og så videre.

6. 
Lav fysisk anstrengelse – Utform

ingen skal kunne brukes effektivt og 
bekvem

t m
ed m

inim
um

 besvæ
r.

7. 
Størrelse og plass for tilgang og bruk – Hensiktsm

essig størrelse og plass 
skal m

uliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av 
brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og m

obilitet.

Universell utform
ing for belysning handler i første rekke om

 3 ting:

1. Plassering av utstyr (m
aster kan utgjøre kollisjonsfare)

2. M
ulighet for å se og orientere seg. (Dette gjelder både for svaksynte, eldre 

og unge funksjonsfriske.) Se avsnitt om
 blending og balanse. 

3. Kontrast i fysiske m
aterialer.

Lys viser fram
 den fysiske verden, og derfor m

å lys sees i sam
m

enheng m
ed 

om
givelser, landskapsutform

ing, farge og m
aterialbruk.

Blending og balanse:

1.05 Lesbarhet, orientering og visuell orden
Universell utform

ing

Øyet går autom
atisk til det lyseste punktet i synsfeltet. 

Det er viktig at øyet ikke i for stor grad trekkes m
ot blendene lyskilder, m

en 
m

ot de objekter og rom
 som

 kildene lyser på. 
Dersom

 det er m
ange blendende lyskilder vil blikket hoppe rundt og det kan 

ta tid før vi forstår om
givelsene. Det m

enneskelige øyet er konstruert slik at 
det regulerer hvor m

ye lys som
 slippes inn. Er det m

ye lys så lukker iris seg 
og slipper inn m

indre lys, og blir derm
ed m

indre i stand til å oppfatte de 
m

ørkere feltene. 

Følgende punkter evalueres ved bruk av belysning:

• 
Lesbarhet, orientering og visuell orden

• 
Balanse m

ellom
 vertikal belysning (fasade) og horisontal belysning 

(gatelys)
• 

Opplevelsen av lyshet og sam
m

enheng er viktigere enn lysnivå
• 

Fordi øyet alltid justerer seg etter det lyseste punktet i synsfeltet er 
bevisst fordeling av lys et virkem

iddel for UU. 
• 

Plassering av utstyr m
ed m

inst m
ulig fysiske hindre

• 
Blendfri belysning

• 
Bedre lesbarhet av gatesituasjon og inngangspartier til bygg ved 
plassering av lysarm

aturer og lys på vertikale flater

Lum
inans verdi avhenger av de reflekterende 

egenskapene av veiflaten, sam
t observatørens 

synsvinkel. Det vil si at et lyst dekke, for eksem
pel 

lys grus, vil oppleves lysere enn grå asfalt m
ed 

sam
m

e lysintenistet (luxverdi). Dette betyr at det er 
overflaten som

 skal belyses, som
 bestem

m
er hvor høy 

Candela (lum
inansverdi) m

an får. Dette beregnes i 
lysberegningsprogram

 hvor m
an setter inn en faktor 

for refleksjonsgrad. 
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På bildene av utsikten over Vågen, på forrige side, ser 
vi hvordan dette presenterer seg om

 dagen og om
 

kvelden.  Om
 kvelden blir him

m
elen borte. Den store 

negative flaten bidrar ikke lenger som
 lysreflekterende 

bakgrunn eller til å tegne konturer. 
Fargene på bygg og tak forsvinner der de ikke er belyst. 
Noen lyskilder oppleves blendende og noen fasader 
har høy kontrast i fasadebelysning. I lang sikt ser vi ikke 
detaljer m

en helhet.

M
ange bygg langs Vågen i Stavanger har 

fasadebelysning. (bilde nederst høyre) Det finnes 
potensiale for å fordele lyset bedre slik at byggene får 
vise seg fram

 i en sam
m

enheng og i en bedre estetisk 
presentasjon. Dagens tekniske utstyr gjør dette m

ulig. 
Dersom

 belysningen også er dim
bar kan dette justeres 

i en helhetlig presentasjon. Dette krever nøyaktig 
prosjektering, testing og evaluering. 

Analyse av utsikt over Vågen

Analyse
1.07 Fordeling av lys 

Referansebilde: Ghent. Her er lyset fordelt 
slik at byggene får presentere seg selv.

Kveld : eksisterende situasjon viser  ujevn 
belysning både i intensitet og fordeling

Illustarsjon: Løsningsforslag

Hva ser flott ut om
 dagen - og hvordan vises dette 

fram
 om

 kvelden?
Når vi går i byen om

 kvelden forstår vi hvor vi er hvis vi 
har lang utsikt m

ed visuelle holdepunkter. Det er dette 
som

 gir oss m
ulighet til intuitiv orientering. 

Når vi forstår helheten slapper vi av og føler oss 
tryggere. Hvis utsikten stoppes av blendende lyskilder, 
eller belysning som

 ikke forklarer det du ser, så blir m
an 

fortere usikker og utrygg. 
Om

 kvelden kan andre kvaliteter ved bym
iljøet 

vises fram
 enn om

 dagen. Når belysningen viser et 
sam

m
enhengende balansert bilde kan det fram

heve 
identitet og atm

osfæ
re som

 styrker stolthet og 
stedstilhørighet. 

Fordeling av lys

1.06 Dag- og nattidentitet
Analyse

Kveld : eksisterende situasjon

Dag : eksisterende situasjon

Kveld : eksisterende situasjon

Dag : eksisterende situasjon
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Lys er avgjørende for opplevelse og trygg bruk av urbane rom
 på kveldstid. Lys kan skape hyggelig atm

osfæ
re 

som
 legger til rette for sosial interaksjon og aktiviteter.  Lys er en forutsetning for økt bruk av byen om

 kvelden. 
Sikkerhet, oversikt, følelse av trygghet og m

ulighet for aktivitet ivaretas m
ed kunstig lys. I tillegg kan det urbane 

rom
m

et tilføres nye kvaliteter og opplevelse m
ed lys.

I en by som
 Stavanger m

ed m
ildt klim

a og m
ye regn, kan vinteren oppleves lang og m

ørk fordi lite lys reflekteres 
fra våte m

ørke om
givelser. M

ørke dager oppleves tyngre i Stavanger enn for eksem
pel i et tørt snørikt om

råde, 
hvor m

an ser sola og om
givelsene reflekterer lyset. 

Goncalves et al. har undersøkt m
enneskelig interaksjon m

ed lys i relasjon til sitt m
iljø over tid. De fant at både 

grunnlaget for kultur og sosial dynam
ikk er sterkt knyttet til naturlig lys og naturens syklus m

ed dag og natt. (6). 
Den kunstige belysningen er et gode, sam

tidig som
 den forhindrer dyr og m

ennesker fra å oppleve naturlig 
m

ørke og nattehim
m

elen. Vårt instinkt gjør at vi m
ennesker ønsker å tilføre m

er lys når om
givelsene oppleves 

m
ørke. Dersom

 lyssetting gjøres uten å ta vårt synsapparat og lysteknologi m
ed i betraktning er resultatet 

ofte at vi skaper m
er blending som

 gir synshem
m

ende effekt, og m
er reflektert lys som

 skaper lysforurensing. 
Vi risikerer også fysisk påvirkning ved overdreven bruk av kunstig lys. CIE den Internasjonale Kom

m
isjonen for 

Belysning (International Com
m

ission on Illum
ination) fastslår at lys har biologisk påvirkning på m

ennesker. 
Forskning har påvist påvirkning av blant annet regulering av døgnrytm

en og horm
onproduksjon, påvirkning 

på hjerterytm
en, regulering av kroppstem

peratur og hjerneaktivitet (7).
M

ed hensynsfull og bevisst planlegging kan vi 
få best nytte av de positive effektene kunstig 
belysning kan ha for m

ennesker, og m
inske de 

negative effektene og påvirkningen på m
iljøet. 

For å oppnå dette m
å m

enneskelige behov så 
vel som

 naturm
angfold, lokale arter, planter, 

og træ
r utredes og hensyntas gjennom

 
m

ålrettete tiltak. 

Sett fra naturens perspektiv er alle typer kunstig belysning når det naturlig ville væ
rt m

ørkt lysforurensning. Lys 
kan bli en barriere for m

igrerende arter som
 navigerer etter det naturlige lyset og m

ørket, eller stjernehim
m

elen. 
Veilys og høyhus kan bli feller, fordi fugler og insekter tiltrekkes av lyskilder og derfor kan endre flyvem

ønster. 
Lyssatte broer kan hindre fisk fra å svøm

m
e oppstrøm

s(8). Konsekvensene for hver enkelt art og deres 
populasjon er ukjent

Kunstig lys: Effekter for m
ennesker

HENSYN

Kunstig lys: Effekter for dyr

1.09 Hva er utfordringer for Stavanger:
Lysforurensning 

Lysforurensning karakteriseres som
 overflødig lysstyrke, forårsaket av lys som

 spres ut i m
iljøet i utilsiktet 

retning. Begrepet strølys er ofte brukt om
 denne typen lys. 

Effekter som
 karakteriseres som

 lysforurensing, er:
• 

Him
m

elglød - Skapes av høye lysnivåer i for eksem
pel en by eller et tettsted, og gir sam

let en m
engde 

lys som
 sendes opp m

ot him
m

elen og kan ses som
 en lys-sky, eller kuppel på nattehim

m
elen. 

• 
Påtrengende lys (light trespass)- er når lys forårsaker forstyrrelser og ubehag, både visuelt og biologisk.

• 
Blending – er lys som

 negativt påvirker synsevnen, og skaper synsnedsettelse eller ubehag (1).

Alle levende organism
er påvirkes av lyset. Kronobiologer advarer om

 at lys til feil tid forstyrrer døgnrytm
en hos 

dyr, planter og m
ennesker(2). Døgnrytm

en justeres m
ed tilgang til lys og m

ørke og er essensiell for overlevelsen 
til 60% av virvelløse dyr og 30% av virveldyr (3). Forskning viser at de fleste virveldyr bruker stjernenes posisjon 
på nattehim

m
elen og solen på dagtid til orientering (4).

Generelt bidrar lyskilder m
ed høy andel blått lys (og spektralfordeling hvor det er høy andel korte bølgelengder), 

m
er til lysforurensing enn lyskilder m

ed gult, oransje og rødt lys (og høy andel lange bølgelengder), fordi det 
lettere spres til atm

osfæ
ren. Det blå lyset er karakteristisk for dagslyset. M

ennesker og flertallet av arter har 
biologiske prosesser, som

 for eksem
pel horm

onproduksjon, som
 påvirkes av dette lyset. Disse prosessene 

forstyrres når det blå lyset forlenges utover den tidsperioden som
 er naturlig.  LED lyskilder inneholder større 

andel blått lys enn tradisjonelle lyskilder og m
å derfor benyttes m

ed sæ
rlig aktsom

het. I en internasjonal 
undersøkelse, foretatt blant eksperter i lysbransjen, sier 80% av deltakerne at utskifting til LED som

 er foretatt 
uten å ta hensyn til potensielle negative sideeffekter er en grunn til økt lys forurensning (5). Ulike arter påvirkes 
på forskjellige m

åter av de ulike bølgelengdene av lys. For eksem
pel påvirkes fuglers orienteringsevne av røde 

gule og hvite bølgelengder m
ed lys, varm

hvit og farget lys kan forstyrre deres m
igrasjon og flyve m

ønster(4).
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Hva er Lysforurensing:
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Lysforurensning 
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Påtrengende lys (light trespass)

Blending
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1.11 M
atrise for bruk og distribusjon av lys

Lysforurensning 

I dag finnes det ingen nasjonale retningslinjer for regulering av lysforurensing. 
Lovverket gir rom

 for at hver kom
m

une kan pålegge regulerende tiltak.

1. Generelle og allm
enne tiltak 

Basert på den kunnskapen vi har om
 lysforurensing og påvirkning på arter kan 

det stilles generelle begrensninger for å kontrollere og m
inske de negative 

effektene i et om
råde. I Stavanger sentrum

 skal det ikke etableres perm
anent 

belysning på træ
r. Videre skal m

an etterstrebe og unngå at belysning i 
næ

rheten av træ
r, rettes m

ot og “søler” lys på træ
rne, for eksem

pel skal gatelys 
skjerm

es m
ot, eller plasseres vekk fra trekroner.

2. Behovsanalyse - soneinndeling
En utredning av behov for belysning bør gjøres ved en inndeling av urbane 
og rurale om

råder i soner som
 gir oversikt over hvem

 som
 er brukere, hvilke 

arter som
 finnes i om

rådet og hvor det finnes sæ
rlig sårbare arter. Tiltak for 

reduksjon av negativ påvirkning fra kunstig lys, m
ed relaterte krav til regulering 

av lyset m
å justeres i henhold til både m

enneskelig bruk og arter på stedet. 
Behovsanalysen tar utgangspunkt i naturens behov først. Enkelte arter er 
m

er sårbare i spesifikke tider på året/døgnet og kan hensyntas da. FORSLAG: 
Stavanger kom

m
une m

å få utarbeidet en m
atrise som

 kartlegger hvor det er 
sårbare arter i Stavanger sentrum

 og om
egn, og deres sårbarhet i års syklusen.  

3. Behovsanalyse - enkeltprosjekt
For alle byutviklings og byggeprosjekt bør det stilles krav om

 at utbygger 
bestiller en lysplan eller et lyskonsept som

 ivaretar generelle og spesifikke 
reguleringer for lysforurensing, og Stavanger lys plan. I utredningen for et hvert 
prosjekt som

 lyssettes skal tiltak for å redusere lysforurensing, og relaterte krav 
som

 m
å stilles for å sikre reduksjon, i prosjektering og gjennom

føring vurderes 
og beskrives. 

Relevante tiltak er:

A.  Redusere lyset. 
• 

Kav til m
engde lys som

 utstråles, fra lysarm
aturer og lysskilt som

 sender ut lys. 
• 

Krav til m
engde lys som

 reflekteres, fra alle flater som
 lyset treffer (horisontale 

flater på gateplan og vertikale flater). 

B.  Reduserer tid for bruk. Dim
m

ing, nattsenking og slukking. 
• 

Krav til kartlegging av tider for bruk, og nytteverdi vs. negative effekter av 
lyssetting ved bruk, for m

ennesker og arter som
 finnes i og “bruker” et om

råde.
• 

Krav til dim
m

ing eller slukking til tider hvor bruken av om
rådet er redusert og 

lyset har liten nytteverdi for brukere (for eksem
pel når dagslys gir tilstrekkelige 

lysnivåer).
• 

Krav til nattsenking og slukking i koordinerte soner og om
råder.

• 
Krav til dim

m
ing eller slukking når sårbare arter kan væ

re spesielt utsatt. 
 C.  Redusere strølys og blending fra lyskilder.
• 

Krav til avskjerm
ing og retning som

 lyset kan rettes i.  Krav om
 lys-beregning, og 

fysisk testing av strølys, m
ed dokum

entasjon. 
• 

Reduksjon av lys og lysutstyr er den m
est effektive og m

iljøvennlige m
åten 

for å forhindre negative konsekvenser lyssetting. I tillegg til reduksjon. Eller der 
reduksjon ikke er m

ulig eller ønskelig kan m
an også:

D.  Regulæ
re fargetem

peratur og spektral fordeling for å redusere lysforurensing, 
og i henhold til brukere og arter som

 påvirkes av lyset.
• 

Krav til spesifikk spektralfordeling og fargetem
peratur som

 reduserer negativ 
påvirkning av sæ

rlig sårbare arter.

Tabell 1. Eksem
pel på begrensninger som

 kan settes til belysning for en plass i et bysentrum
                                                                                                                                 Kilde: Zenisk 2021

1.10 Tiltak for å redusere og kontrollere lysforurensing
Lysforurensning 

SONE: Bysentrum
 

ELEM
ENT

REDUSERE LYS
REDUSERE TID FOR BRUK

TILPASSE SPEKTRALFORDELING
M

AX TILLAT:
LYSNIVÅ (cd/m

2)
LYSFLUX (lm

)

TILLAT OM
FANG

TILATT LYS M
OT 

HIM
M

ELEN
UW

LR M
AX %

NED DIM
M

ING
NAT SENKING

SLUKKING 
FARGE TEM

P
KRITISKE 

BØLGELENDER

HISTORISKE BYGG
Fasade lum

inans 
(Lb)*

XXX cd/m
2

Fasadebelysning:
Kun 1. og 2. etg

UW
LR X %

M
in 30% 

Hverdag: 18.00  - 22.00
Helg/ Høytid: 
22.00 -24.00

  Hverdag m
in 90%

22.00 .- 06.00
Helg/ Høytid m

in 70%
00.00 - 08.00

Hekking gås
15 m

ars - 15 april
19.00 - 07.00

2200K
365 - 565 nm

15 m
ars - 15 april

19.00 - 07.00
NB: Skjerm

e 
interiørlys fra 

vinduer
M

ODERNE 
BYGG

Fasade lum
inans 

(Lb)*
XXX cd/m

2

Fasadebelysning:
Kun 1. etg

UW
LR X %

M
in 30% 

Hverdag: 18.00  - 22.00
Helg/ Høytid: 
22.00 -24.00

  Hverdag m
in 90%

22.00 .- 06.00
Helg/ Høytid m

in 70%
00.00 - 08.00

Hekking gås
15 m

ars - 15 april
19.00 - 07.00

2500K -2700K
365 - 565 nm

15 m
ars - 15 april

19.00 - 07.00
NB: Skjerm

e 
interiørlys fra 

vinduer
LANDEM

ERKER
Fasade lum

inans 
(Lb)*

XXX cd/m
2

Fasadebelysning:
Opp til 50 m

UW
LR X %

Tidsperiode % dim
xx klokkeslett

Tidsperiode % dim
xx klokkeslett

Sårbar art og
Tid for slukking

xx
XX K

XX - XX nm
XX dato  - xx dato

xx tid - xx tid

TRÆ
R

Lysflux fra arm
atur

XXX lm

Ikke perm
anent 

belysning.
Sesongbelysning: 
Desem

ber - M
ars 

UW
LR X %

Tidsperiode % dim
xx klokkeslett

Tidsperiode % dim
xx klokkeslett

Sårbar art og
Tid for slukking

xx
XX K

XX - XX nm
XX dato  - xx dato

xx tid - xx tid

LYSSKILT
Skilt lum

inans (Ls)*
XXX cd/m

2
Kun 1. etg

UW
LR X %

Tidsperiode % dim
xx klokkeslett

Tidsperiode % dim
xx klokkeslett

Sårbar art og
Tid for slukking

xx
XX K

XX - XX nm
XX dato  - xx dato

xx tid - xx tid

Når trinn 2.(behovsanalyse –soneinndeling) er gjennom
ført, er en m

atrise for bruk og distribusjon av lys en nyttig m
etode for å visualisere tiltak og relaterte krav for 

reduksjon av lysforurensing i trinn 3.(behovsanalyse – enkeltprosjekt). Under vises eksem
pel på et verktøy som

 strukturerer og sam
m

enfatter m
ålbare begrensninger som

 
kan settes i et avgrenset definert om

råde. NB: Dette eksem
pelet viser kun m

etoden og verdiene som
 er gjengitt i tabellen er ikke representative for et spesifikt om

råde. 
Ulike om

råder og prosjekter kan ha ulike begrensninger og disse m
å defineres i hvert enkelt tilfelle og prosjekt. 

Begrepsforklaringer: 
Fasade lum

inans (Lb) :  Produktet av gjennom
snittlig lysstyrke og reflektansefaktor delt på π  

Skilt lum
inans (Ls) :  Produktet av gjennom

snittlig lysstyrke og reflektansefaktor delt på π, eller for selvlysende skilt, den gjennom
snitlig lum

inansen.
UW

LR (Upward W
aste Light Ratio):  Utstrålt lysflux over det horisontale plan rett over bygget, uttrykt som

 prosent av total utstrålte lysflux fra bygget.     
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1.12 M
atrise for reduksjon av lysforurensing

Lysforurensning 

Lysplan for Stavanger sentrum
 

2.0 KONSEPT
Tabell 2. Eksem

pel på begrensninger til oppadrettet lys fra veilys, som
 funksjon av 

belysnings sone i Storbritannia, CIE 126 og Catalonia. 
 Tabellen viser hvordan begrensingen av bruk av veilys er svæ

rt forskjellig i ulike lys 
soner(her E0-E4), og i ulike kontekster hvor veibelysning brukes.  For eksem

pel ser 
vi at Storbritannia setter strengere krav til m

engde lys som
 kan brukes, enn den 

internasjonale standarden CIE 126/150 legger til grunn.

Kilde: European Union, 2019. Revision of the EU Green Public Procurem
ent Criteria for Road Lighting and traffic signals

Dokum
entasjon og etterkontroll av reduserende tiltak 

For et hvert prosjekt som
 lyssettes skal det gjennom

føres en etterkontroll av tiltak for å redusere lysforurensing, m
ed påfølgende justering av lysnivåer og andre tiltak for 

levert og installert løsning. Hvilke krav som
 er etterlevd, og eventuelle avvik skal dokum

enteres. I sam
arbeid m

ed byggherre skal det lages en plan for oppretting av avvik 
m

ed tidsfrist for gjennom
føring. Rapport fra etterkontroll, eventuell plan for oppretting og dokum

entasjon av oppretting skal innlem
m

es i FDV dokum
entasjon for prosjektet. 

Dokum
entene skal væ

re offentlige og åpne for innsyn.  Etterkontrollen skal gjennom
føres av firm

a m
ed lysdesignkom

petanse som
 ikke har væ

rt involvert i leveranse av eller 
installasjon av produkter.

Tabell 3. Eksem
pel på begrensning som

 kan settes til utstrålt lys fra overflatene til 
bygninger og skilt  

Tabellen viser tillatt m
engde reflektert lys fra fasadelys, og utstrålt lys fra lysskilt i ulike 

lys soner (her E0-E4), i henhold til CIE sin guide for å begrense forstyrrende lys fra 
utendørs lysinstallasjoner. Hvor m

ye lys som
 oppleves som

 “akseptabelt” i en urban 
sone (E4) i en by som

 feks. New York vil væ
re svæ

rt forskjellig fra hva som
 oppleves 

akseptabel i Stavanger by. Derfor m
å verdier for hver by og om

råde vurderes basert 
på lokale forhold og hensyn. 

Kilde: CIE 150: 2003 GUIDE ON THE LIM
ITATION OF THE EFFECTS OF OBTRUSIVE LIGHT FROM

 OUTDOOR LIGHTING INS
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Lysstrategi for Stavanger sentrum
 skal videreutvikles ut fra en definert 

struktur, der det er tydelig hva belysningen skal tilføre de ulike stedene. 
Dette innebæ

rer ikke nødvendigvis m
er lys. Det innebæ

rer en system
atisk 

tilnæ
rm

ing m
ed analyse av hva lys kan bidra m

ed for å styrke identitet. I 
tillegg hva som

 kreves av om
fordeling og reduksjon for å bedre lesbarhet og 

redusere energiforbruk. Strategien baserer seg på 5 m
ål:

1.  Å redusere/dem
pe belysningen sam

t unngå blending
M

er lys betyr ikke at om
givelsene oppleves lysere. Det er hvordan lyset er 

fordelt og distribuert, i tillegg til blending, som
 avgjør hvor lyst og oversiktlig 

et om
råde oppfattes. Øyets iris responderer til det lyseste punktet i 

synsfeltet. Blending gjør at pupillen innsnevres og slipper inn m
indre lys til 

hjernen. Derfor oppstår ofte det paradokset at m
er lys kan få om

rådet til å 
oppleves m

ørkere.

2. Vise fram
 Stavangers unike identitet, slik at den oppleves like flott om

 
kvelden som

 om
 dagen. 

Lys er ikke synlig før det treffer et fysisk objekt eller flate som
 reflekterer lys 

tilbake til øyet. Det er dette som
 gjør oss i stand til å se. I et vått m

iljø bør 
lys fordeles gjennom

tenkt på horisontale flater (gate) og vertikale flater 
(fasade). M

åten dette utføres på er essensielt for resultatet og opplevelsen 
av byrom

m
et. 

3. Fordele belysning for å oppnå bedre orientering og trygghet
Hvordan lyset viser fram

 våre om
givelser har stor betydning for hvordan 

vi oppfatter dem
. Dersom

 vi intuitivt forstår hvor vi er, og hvor vi skal, kan vi 
frigjøre energi til å tenke på andre ting som

 gir økt velvæ
re. I dag ser vi en 

Tilnæ
rm

ing

2.01 Prem
isser og sam

m
endrag av konklusjoner

Konsept

tendens til å øke intensitet i lyskilder, og antall lyspunkt når om
råder oppleves for 

m
ørke. I Stavanger sentrum

 kreves en ryddejobb som
 innebæ

rer både å fjerne, 
legge til, bytte og dem

pe belysning. Den private og kom
ersielle belysningen 

spiller en rolle i dette bildet.

4. Utvikle eksisterende struktur for teknisk drift, og system
 for styring, for å m

øte 
kom

m
unens definerte m

ål 
Ny teknologi og Sm

art city løsninger gir en helt ny fleksibilitet og m
ulighet for 

funksjonstyrt lys og dem
ping. Dette er en vinn-vinn situasjon fordi denne type 

kontroll m
uliggjør justering og balansering av lysnivåer. Når lysnivåer kan 

balanseres er det m
ulighet for forbedring av lesbarhet og estetisk presentasjon, i 

tillegg til m
indre energiforbruk og m

indre lysforurensing. 

5. System
atisk evaluering og justering av eksisterende belysning.

Når lysnivåer er justert kan disse utprøves i en testperiode.
Det foreslås at det utarbeides en strukturert m

etode for evaluering av hvordan 
belysning fungerer i ulike om

råder. Siden Stavanger allerede har avansert Sm
art 

City teknologi for belysning kan denne benyttes m
er aktivt for å balansere 

belysning og lysnivåer. Evaluering av kvalitative og kvantitative m
ål utføres før og 

etter. Hvor m
ye energi forbrukes? Funksjonkriterier? Orientering? Estetikk? Utsikt? 

Trygghetsfølelse? Identitet?  

Konklusjoner følges av overordnet konspt der spesifikke kvaliteter, 
hensyn og utfordringer for Stavanger sentrum

 gis en struktur inndelt i 
om

råder, sirkulasjon og høydepunkter. For hver av disse gis verktøy og 
forslag til hvor, hva, hvorfor og hvordan belysning kan utform

es for å 
nå m

ål.
K
aldt lys på hovedvei Sjøhusrekken i ny 

fasadebelysning 
ram

m
er inn V

ågen

Sjøfront og blå prom
enade 

for rekreasjon m
ed 

varierte stoppesteder

Trehusbyen i dem
pet 

lys m
ed historiske 

lykter
B
edre tilgjengelighet ved 

å åpne tverrakser m
ot 

B
reiavatnet og m

ot sjøen.

Varm
 glød i historiske 

lykter rundt B
reivatnet

A
ttraktiv skatepark om

 
kvelden

H
erm

etikkbyen m
ed 

egendesignet m
ast, lys 

på fabrikker og street 
art

Å
pne aksene m

ot sjøen

Fjerne visuelle barrierer 
m

ot sjøen

Picture description

Tydeliggjøre 
hovedgangdrag

R
ådhuskvartalet 

presentert

P
edersgata m

ed 
ny status

Notatskisse
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Konsept

Den terkeste identitetsm
arkøren i Stavanger er Vågen 

m
ed Sjøhusrekken, Breiavatnet, trehusbebyggelsen og 

Herm
etikkbyen som

 er i rask transform
asjon og utvikling. 

Alle har spesifikke kjennetegn m
ed helt egen utstråling 

som
 kan forsterkes i lyskonseptet. Konseptet skal ivareta 

og forsterke det som
 er spesielt for hvert sted og 

frem
heve det unike.

Byens sæ
rpreg og karakter

Breiavatnet (om
dreiningspunkt)

Trehusbyen (historisk identitet m
ed helt 

egen atm
osfæ

re)

Herm
etikkbyen (transform

asjonsom
råde 

m
ed nytt innhold i historisk industrikultur)

Sjøhusrekken (unik historisk kvalitet og visuelt 
sam

lende m
ed gode utsiktspunkter)

2.02 Om
råder og identitet

Tilgjengelighet

Konsept
2.03 Bevegelse 

M
ed nylig vedtatt sentrum

splan planlegges det bedre 
forhold for gang, sykkel og kollektivtransport m

ed 
grønne opplevelser. 

I sykkelsatsingen utvikles løsninger som
 vil forandre 

og forbedre flyt og opplevelse i sentrum
. Byen blir m

er 
tilrettelagt for m

yke trafikkanter.  

Belysning for sirkulasjon handler om
 helhetlig tenking 

der m
iljø og orientering er ivaretatt for å oppnå følelse 

av trygghet for sikker ferdsel. Oversikt og tydelighet m
ed 

visuelle holdepunkter i lang utsikt er nøkkel. 
Sjøfronten kan gjøres m

er tilgjengelig gjennom
 å 

tydeligjøre akser og bygge ned barrierer. God flyt og 
tilgjengelighet for m

yke trafiakkanter m
ot Sjøfronten når 

den utvikles som
 rekreasjonsom

råde. 

Belysning for tilgjengelighet skal bidra m
ed:

• 
Styrke forbindelser m

ellom
 steder i sentrum

• 
Styrke kontakt m

ed sjøen, gjennom
 å ivareta utsikt 

og tydelig tilgjengelighet m
ot sjøen  

• 
Ikke blende, m

en ha balanserte lysnivå og fordeles 
m

ellom
 gatedekke og fasader

• 
Enklere orientering gjennom

 bevisst valg av hva 
som

 skal lyssettes og hvordan
• 

Å ivareta lang utsikt.

Julehjertene ved Breiavatnet

Om
dreiningspunkt i sentrum

Bylivet  og bevegelser fra byrom
sstrategi 

Stavanger sentrum
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“Hjertet i Stavanger”

Topografien i Stavanger sentrum
  

form
er en tydelig akse fra Vågen, 

gjennom
 Breiavatnet, Bystasjonen og 

m
ot Paradis og Hillavågsvatnet. 

Breiavatnet er om
dreiningspunktet 

og hjertet i Stavanger. Det er en 
egen kvalitet å kom

m
e ut fra 

bystasjonen og inn i denne roen, 
og se vannspeilet og byparken m

ot 
nord. Det er her du m

øter Stavanger 
når du kom

m
er hit via bystasjonen.

Breiavatnet tilbyr et vakkert syn når 
du kom

m
er ut fra bystasjonen og 

skal videre. Du inviteres inn i en åpen 
og generøs park som

 gir deg tid til å 
tenke hvilken vei du skal ta.  

Belysning rundt Breivatnet skal 
bidra til å:
-Skape oversikt  og utsikt til                                
begge sider av vannet. 
-Oppleve gangveiene fra 
bystasjonen til sentrum

 tydelig og 
hyggelig.
- Balansere funksjonslys og lys 
fra historiske lykter(sam

t andre 
glødende arm

aturer), for å unngå 
blending og tap av oversikt.
-Evaluere lang utsikt m

ht 
Kongsgården og parken som

 visuelle 
holdepunkt.

Om
dreiningspunktet

Konsept
2.04 Breiavatnet  

Breiavatnet  

Utsikt fra Kongsgården

Trehusbyen om
fatter bebyggelse fra om

kring 
1850 og frem

 til i dag. Det vil si at bebyggelsen 
om

fatter m
ange stilarter og representerer 

periodene klassisism
e, sveitserstil, jugend, 

nyklassisism
e og funksjonalism

e. Det hevdes 
av regionale kulturvernm

yndigheter å væ
re 

den største trehusbyen i Europa.

Trehusbyen Stavanger er et 
sam

m
enhengende vernet kulturm

iljø 
i sentrale strøk av Stavanger: 
Trehusm

iljøet setter unikt preg på 
Stavanger og gir byen en helt egen 
kvalitet.
Trehusbebyggellsen har ulik funksjon i 
ulike deler av byen. I sentrum

skjernen, 
eller M

iddelalderbyen, er byens flotte 
handlestrøk m

ed sm
å butikker og 

restauranter i aktive første etasjer, 
m

en få beboere. I vest er Gam
le 

Stavanger prim
æ

rt et boligom
råde.

Felles for trehusbyen er sm
ale gater, 

sm
au, trapper og sm

å bygg, helt og 
holdent på de gåendes prem

isser.

Belysning for trehusbebyggelsen 
skal bidra til å:
- Foredle det historiske m

iljøet m
ed 

bruk av historiske lykter
-Ha lave lysnivåer
-tillate individuelle uttrykk og m

ørkere 
om

råder 
- Avklare hvor det er best egnet m

ed 
fasadem

onterte lykter i stedet for 
stolpem

onterte
-Kun forsiktig forsterke 
funksjonsbelysning (fra vaierstrekk)
der det er nødvendig 

Postkortbyen

Konsept
2.05 Trehusbyen (indre ring)

A.B.C kvartalet

Gam
le Stavanger
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“I øst er ennå m
engden og tettheten av 

fabrikkene i øyenfallende, og dette gir et 
bilde og en forståelse av dim

ensjonene 
på datidens største sam

m
enhengende 

industriom
råde i Norge. En hel bydel 

ble skapt av herm
etikkindustrien, m

ed 
fabrikker, støttenæ

ringer, boliger, butikker 
og bedehus.”

I Stavanger Øst foregår en  
transform

asjon fra industrikultur til 
kulturindustri. Herm

etikkbyen har en 
distinkt identitet som

 kan foredles og 
form

idles ennå bedre m
ed lys.

Dette om
rådet har ennå m

ørke strøk. 
Her kan belysningen planlegges til 
å bli spesifikk og skreddersydd for å 
forsterke egenart  for om

rådet. 

Et nettverk av vakre historiske 
Herm

etikkfabrikker foreslås belyst for 
å skape helhet. I tillegg kan gatene 
få en egen utform

et m
ast som

 
kom

plim
enterer den industrielle 

identiteten. M
ange av fabrikkene har 

fine farger som
 kan vises fram

 og 
benyttes i videre utform

ing.

Herm
etikkbyens lys skal bidra til å:

- skape økt stolthet og synlighet av  
det historiske m

iljøet
- skape visuelle holdepunkter
- gjøre om

rådet m
er attraktivt for 

sm
åskala næ

ring og beboere
- styrke ledelinjer til sjøen og til 
sentrum

.
 Industrikultur - kulturindustri

Konsept
2.06 Herm

etikkbyen  

Tou scene 

Kjelvene skatepark

“Sjøhusrekken er ved siden av de 
m

arkante enkeltbygningene Dom
kirken og 

Valbergtårnet det m
est sæ

regne trekk i 
Stavangers sentrum

s byplan. Det store antall 
gjenvæ

rende sjøhus i sentrum
 er unikt og 

setter Stavanger på en fram
tredende plass 

som
 sjøhusby. “

Sjøhusrekken i Stavanger - Prosjekt for vern og 
fornyelse 1993.

Hele sjøfronten i Stavanger er unik og
en berikelse for byen. Barrierevirkning, 
som

 trafikkert vei og parkeringshus 
skaper, er problem

atisk. 
Sjøfronten skal i fram

tidige planer 
utnyttes bedre for rekreasjon.

Belysning m
å utvikles i sam

m
enheng 

m
ed dette. Tilgjengelighet, 

utsikt, opplevelse og tydelighet i 
program

m
ering bør ligge til grunn for 

belysning langs sjøfronten.

I Stavanger kan Sjøhusrekken vises 
fram

 m
ed belysning som

 skal bidra  
til å:
-skape et hyggelig m

iljø og væ
re 

en attraksjon for innbyggere og 
besøkende 
-ram

m
e inn Vågen og definere 

om
rådet tydeligere

- vise fram
 et unikt historisk m

iljø som
 

iscenesettes subtilt og fortellende
- øke orientering og lesbarhet ved å 
flytte lys fra gate til vertikal fasade
- få fram

 byggenes farger som
 gir 

stim
uli i løpet av en m

ørk vinter.

Nasjonal historie

Konsept
2.07 Sjøfronten 

Vågen

Vågen
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Struktur for sirkulasjon er bygget  på sentrum
splanens 

struktur. Stavangers sirkulasjon har utfordringer m
ed 

tanke på å begrense bilbruk. M
ange gater og veier 

oppleves i dag som
 trafikkm

askiner m
ed brede kjørefelt, 

sm
ale fortau, lite grønt og høye lysm

aster. Det er 
nødvendig m

ed m
ange tiltak som

 signaliserer at folk 
(ikke bil) har forrang. Stavanger har en vellykket satsing 
på sykkel m

ed økning på 15% syklister de siste årene. 
Belysning skal bidra til oversikt, sikkerhet og signal om

 
når farten skal ned.     

Denne om
rådeinndelingen er gjort m

ed utgangspunkt 
i sæ

rpreg og karakter i en overordnet forståelse av 
byens identitet.
Hvordan belysning best kan utnyttes i denne 
helheten har væ

rt avgjørende for inndeling. Derfor 
har sentrum

skjernen og Gam
le Stavanger sam

m
e 

farge(trehus). Stavanger har noen tydelige avgrensede 
om

råder m
ed egen identitet, og flere historiske 

om
råder som

 har blitt oppstykket m
ed nye funksjoner 

og bebyggelse. 

Det er m
ange høydepunkter i Stavanger. Både historiske 

bygg, plasser, strøk og steder har unike kvaliteter som
 

gjerne skal væ
re synlige om

 kvelden.
Høydepunktene skal ha spesifikk tilnæ

rm
ing for 

belysning. Både beliggenhet, funksjon som
 orientering, 

innhold og identitet evalueres individuelt og 
sam

let. Dette krever definerte m
ål og evaluering av 

ferdig resultat både m
ed hensyn til estetisk visuell 

presentasjon og funksjon i en helhet.

SIRKULASJON -bevegelse
OM

RÅDER - karakter
HØYDEPUNKTER - landem

erker

2.08 Konseptprinsipp
Konsept

Illustarsjon: Visualisert konsept i form
 av en nattplan



Situasjonsoversikt
3.0 Om

råder
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Inndelingen viser hovedom
råder m

ed spesifikke 
kvaliteter og identitet som

 kan forsterkes m
ed lys. 

Sentrum
 er delt inn m

ed utgangspunkt i spesifikke 
funksjoner, arkitektoniske og urbane kvaliteter for de 
ulike stedene. 

M
ed utgangspunkt i nedbrekk (neste side) er om

råder 
forsøkt sam

let til logisk inndeling for belysning.  

Stavanger har noen tydelige avgrensede om
råder m

ed 
egen identitet, og historiske om

råder som
 er oppstykket, 

m
en som

 likevel kan ha sam
m

e tilnæ
rm

ing og væ
re 

gjenkjennbar i m
åten vi bruker belysning. 

Denne inndelingen er valgt for å få et håndterbart 
redskap for m

åten vi tenker at belysning kan bidra til 
oppstram

m
ing og tydeliggjøring av identitet. Alle tiltak 

som
 foreslås m

ed belysning skal fungere i en helhet 
innenfor om

rådet og for hele sentrum
. Den naturlige 

topografiske aksen fra Vågsbunnen til bystasjonen og 
Paradis er hovedakse.

Bydeler m
ed unik identitet og funksjon

3.01 Inndeling
Om

råder

Om
rådeinndeling  for belysningsstrategi  Stavanger Sentrum

Breiavatnet
Kirkegate/Breigate

Pedersgata
Tou Scene

Vågen
Konserthuset

Rådhuskvartalet
Paradis
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bled it to m
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en book. It has 
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into electronic typesetting, rem

aining essentially 
unchanged. It was popularised in the 1960s with the 
release of Letraset sheets containing Lorem
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passages, and m
ore recently with desktop publishing 

software like Aldus PageM
aker including versions of 

Lorem
 Ipsum

. 

Lorem
 Ipsum

 is sim
ply dum

m
y text of the printing 

and typesetting industry. Lorem
 Ipsum

 has been the 
industry’s standard dum

m
y text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type and 
scram

bled it to m
ake a type specim

en book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap 
into electronic typesetting, rem

aining essentially 
unchanged. It was popularised in the 1960s with the 
release of Letraset sheets containing Lorem

 Ipsum
 

passages, and m
ore recently with desktop publishing 

software like Aldus PageM
aker including versions of 

Lorem
 Ipsum

. 
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Breivatnet
Torget

Stasjonsom
rådet

Gam
le Stvg

M
iddelalderbyen

Klubbgata
Pedersgata

Nytorget
Bergelandsgata

SITUASJON

-Om
dreiningspunkt i 

sentrum
 

- Gejnnom
fart fra By-

stasjon til resten av 
sentrum

-orienterer m
ot alle 

bydeler i sentrum
.

- Oppleves utrygt 
langs Kongsgata. 

- Knutepunkt
- Åpen og oversiktlig
-Lang utsikt
- skrånende 

am
fi m

øter 
Vågsbunnen.

- Knytter Vågen til 
Breivatnet

- Nerven
- Kom

m
unikasjon

- Uoversiktelig og dårlig 
integrert i sentrum

- Anonym
-Ikke intuitiv når du 

kom
m

er fra sentrum

- Boligom
råde

-Aktivt, trehus, sm
å 

sm
au, ingen biler

-Aktivt, trehus, sm
å 

sm
au, ingen biler

-Handel og 
restauranter

-Sam
lingspunkt på 

Kulturhuset på 
Arneageren

-historisk atm
osfæ

re

-Nerven m
ellom

 
sentrum

 og
sjøfront nord.
-Oppleves rotete

- Internasjonal 
m

atgate
- gjennom

fartsgate
- avgrenset m

erket 
sykkelvei

- Gam
le trehus. Aktive 

første etasjer. Bolig 
andre etasje. 

-bytræ
r på en side.

- Gjennom
ført 

konkurranse 
om

 Nytorget. 
Avventer 
oppstart av 
prosjektering. 
-St Petri som

 
fondm

otiv/
bakteppe

-Sekunder kjøregate
- Knytter m

ot Nytorget 
og Pedersgata

MÅL/MULIGHET

-Forstå hvor du skal 
gå. 

-Forsterke lesbarhet 
og atm

osfæ
re

- Vise at dette er 
offentlige rom

 
m

ed  hovedvekt på 
gående

- Skape oversikt
- Lysdesign i 
   sam

m
enheng m

ed 
   landskapsplan

-Utsikt om
 kvelden

- Tem
atisk 

krem
m

er-
kalender 
gjennom

 året
- Lys som

 
opplevelse

- Lys som
 

atm
osfæ

re/m
iljø

- Sam
m

enheng 
Dom

kirken-
 Sjøhusrekken

- Kan presenteres 
bedre i bybildet

- Oversikt og status
- Orienteringspunkt 
- Det trengs m

er enn 
lys

-Forsterke historisk 
m

iljø
- Individuelle utrykk
- m

arkere inngang 
til om

rådet også 
m

ed lys
-gi retnignslinjer for 

sesongbelysning

- Åpne fasader på  
gateplan 

- Forsterke det 
historiske

- Sesongbelysning

- Kan bli en flott 
siktakse m

ot  sjøen. 
-Forsterke kontakt 
m

ed Sjøfronten
Forsterke m

iljø og 
trygghetsfølese.
- ledelinjer
- Tydelig utsikt i 

utvalgte tverrgater
 m

ot sjøen

-historie m
øter 

vår tid
- styrke gaten for 
sykkel og gående
- forsterke alt som

 kan 
få ned fart

LYSREDSKAPER

- Avdem
pet belysning 

fra historisk 
lykt, m

ed m
ulig 

forsterking fra 
teknisk belysning på 
m

ast.
-Fasadebelysning 

langs Kongsgata på 
utvalgte fasader

- Tydeliggjøring av 
tverrfobindelser 
m

ot Breiavatnet for 
å forstå hvor du skal

- Mulighet for lyskunst

- Fasadebelysning 
av utvalgte 
fasader

- Tem
poræ

re    
    lysinstallasjoner 
- Begrensing 

på lysende 
reklam

eskilt 
- utvikling av lys 

på torg m
ed 

andre m
otiver i 

gobos og m
ykere 

overganger
-evaluere lykter på 

salgsboder 

- Ryddighet og 
ledelinjer

- Vurdere vertikal 
belysning

- Vurdere visuell 
orientering( hva skal 
du se først)

-Differensiere m
ellom

 
funksjonell belysning 
og orientering 

- Dem
pet belysning

-hHistorisk arm
atur 

-Varm
 lyskvalitet

- forsterke det 
historiske

- dem
pet lys fra 

historisk m
ast eller 

veggm
ontert

- lys inne fra husene
- kontroll m

ed skilter 
og kom

m
ersiell 

belysning

-avgrense ulike 
funksjoner gå, 
sykkel buss
- Evaluere 
fondm

otiv/
bakteppe begge 
veier

- Kan få visuelle 
holdepunkter langs 
gaten om

 kvelden
- silo som

 fondm
otiv

-egen glødenede 
arm

atur for m
iljø i 

tillegg til funksjonslys
- lys på gatekunst og 
utvalgte fasader

- Hyggelig m
iljø 

langs trehusrekke
- St Petri er 
hovedrolle
- m

ulighet for 
lyskunst eller 
m

idlertige 
installasjoner

- Lave m
aster for m

iljø
- ledelinje
- oversikt
St Petri som

 fondm
otiv/

bakteppe

3.02 Situasjonsoversikt
Om

råder

Herm
etikkbyen

Vågen
Sjøfront nord/øst

Bjergsted/Konserthuset
Finansdistrikt

Rådhuskvartalet
St Olav / “høyhusene”

Eckhoffhøyden
Lagård/Paradis

SITUASJON

-Transform
asjon

-Industrihistorie
-bolig- og 

næ
ringsom

råde 
-kultur
-kreativ næ

ring
-m

enneskelig skala

-Skipsfart. 
-Rekreasjon
-Sirkulasjon
-Prom

enade.
-Restauranter, barer, 

pubs, diskoteker
-Kontakt m

ed havet
-Utsikt. 
-Sjøhusrekke. Historie. 

Trenger en plan som
 

utnytter Sjøfrontens 
rekreative 
kvaliteter og hvor 
barrierevirkning m

ot 
sentrum

 er redusert.

- Nytt og effektivt
- Kultur og studie
- Fram

skritt
- Store bygg
- Trafikkert?
- Storbypreg/skyline
- gode fortau

-Rådhuset, 
Stavanger 
svøm

m
ehall 

(kom
m

une) 
Herbarium

,
OK 19 og OK 23
Ulike arkitekturstiler

80-tall estetikk. 
tilbaketrukket høyhus på 
høyden

- St Olavsgate som
 

gangsykkelforbindelse 
m

ellom
  Eckhoffhøyden 

til Rådhuskvartalet
- “de 3 søstre”

- Rogaland Teater, 
Stavanger Museum

,
Fylkeskom

m
unen, 

arkeologisk m
useum

- store offentlige 
institusjoner
- gjennom

fart gang, 
sykkel Våland/
sentrum

. Høydedrag

-Hovedinnfartsåre for 
kollektiv
- Hovedakse 
grønnstruktur
-Bybånd Stavanger/
Sandnes
-Toglinje, verksteder
-Gravlund 
-Bygges høyt og tett

MÅL/MULIGHET

- internasjonal 
atm

osfæ
re

- egen identitet som
 

industrihistorie 
- Sam

m
enheng m

ed 
   Pedersgata
- fram

heve det sosiale 
(skatepark)

- evaluere visuell 
holdepunkter i utsikt

- Pulserende 
Havneprom

enade 
m

ed opplevelser
- Lys som

 opplevelse
- Lys som

 viser m
iljø

- Sam
m

enheng m
ed 

   Torget og Dom
kirken

- Tydelig utsikt over 
Vågen og forbi uten 
blending

- blandet aktivitet
-rekreasjon
-fjerne barriere m

ot 
sentrum

 (trafikk)
- bolig+aktiv m

ed 
kultur og offentlige 
institusjoner 

- m
arkere gam

m
el 

sjølinje
-skape sm

å 
attraksjoner langs 
Havnefront

- Blå prom
enade?

- Åpne fasader på 
   gateplan i nye bygg
- Havneprom

enade helt ut
- fjerne sikkerhetsgjerder
- tydelig ganglinje m

ot byen
oppgradere Blå og hvit 

prom
enade

- Transparens
- Moderne utrykk

Ryddes
- Vise en åpen og 
inviterende holdning
-UU
-Tilgjengelighet
- Eksprim

entere i 
uterom
Testrom

 for kunst
-Overvann, belysning 

Styrke St Olavsgate som
 

gjennom
gående gangakse 

til Rådhuskvartal

-Presentasjon 
i lang utsikt fra 
sentrum

 gjennom
 

landem
erker.

-Utsikt til Paradis
- Sam

m
enheng m

ed 
bystasjon.
-Siktkorridor 
Eckofhøyyden/
Dom

kirken
- Visuell kontakt

- Tiltak som
 bidrar til 

oversikt og ryddighet.
- Tiltak som

 reduserer 
følelsen av m

ye trafikk 
og vei, og som

 styrker 
gate og by
-Styrke blågrønne 
opplevelser 
i hovedakse 
Hillevågsvatnet m

ed 
Vågen
-Skape Pardis identitet
dem

pe effekt fra trafikk 
m

ed grønt

LYSREDSKAPER

- Fasadebelysning 
på gam

le 
herm

etikkfabrikker
- egen spesialdesignet 

m
ast 

- Mulighet for lyskunst
-Interaktiv effekt-

belysning i skatepark, 
hvorungdom

em
rselv 

kan designe lys.

- Fasadebelysning av 
utvalgte fasader 
som

 presenterer 
sjøhusrekken 

- Innram
m

ing
- Spesialdesignet egen 

m
ast m

ed integrert 
fasadebelysning

- Tem
poræ

re    
    lysinstallasjoner 
- Fjerne belysning som

 
ikke fungerer

- Gjøre tiltak der 
det er m

ulig som
 

Geoparken og 
Oljem

useet
- Utvikles m

ed 
om

rådeplan
-avgrense og 

redusere påvirkning 
av biltrafikk.

-Videreutvikle Blå 
prom

enade m
ed 

tydeliger signatur 
i m

øblering 
og evaluerer 
spesialdeisgnet  
m

ast

- forsterke og beholde 
ryddighet 

- redusere lys utenom
 

hovedgangdrag i parkene
- begrense lysskilt
- vektlegge inngangspartier til 

store bygg
- evaluere utsikt

-Spesifikk belysning
Svøm

m
ehall 

m
ed egen 

fasadebelysning 
som

 gir status ved 
siden av Herbarium
- Ryddig og 
strukturert m

ed 
tydelig oversikt og 
inviterende m

iljø
- lyse dekker

-Tydeliggjøre akser 
- Evaluere trapper 
og ram

per ned m
ot 

Breiavatnet
- dem

pet fasadebelysning 
på 3 søstre

- Vise utvalgte 
landem

erker m
ed 

fasadebelysning.
- Tydeliggjøre 
høydepunkter i 
Eckhofs arkitektur
- Tydeliggjøre gang- 
og sykkelakser
- Lavt lysnivå m

ed 
god fordeling

Belysning som
 ivaretar 

hele gaterom
m

et. 
-Avskejrm

et teknisk lys 
ned på gate plassert 
enten på m

ast elelr  
i vaiarstrekk.Helst 
m

ellom
 træ

r. 
- vurdere egen 
belysning for fortau og 
gangsone
-Tydelig m

arkering der 
fart skal nedd m

ed 
lavere m

astehøyder og 
ev varm

ere lysfarge.

3.02 Situasjonsoversikt
Om

råder
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Breiavatnet, Torget,
Stasjonsom

rådet

Utsikt langs aksen skal ivaretas. Aksen 
skal oppleves innram

m
et og om

sluttet 
m

ed forsiktig fasadebelysning på ut-
valgte fasader. 
• 

Ledelinje langs gangsti m
ed 

historiske lykter langs vannet på 
østsiden. Avskjerm

et funksjonslys 
på gangareale i tillegg til glød fra 
historiske lykter der det er m

ulig.  
Tverrakser m

ot vannet på østsiden 
tydeliggjøres.

• 
Varm

 dem
pet glød uten blending 

fra historiske lykter rundt  vannet 
skaper ledelinjer og avgrensing.

• 
Om

rådet  foran Bystasjon struk-
tureres  ryddes opp m

ht til orient-
ering.

• 
Bystasjonen fungerer som

 fond-
m

otiv/bakteppe sett fra Dom
kirken 

og videreutvikles som
 dette.

  Herm
etikkbyen

Picture description

Om
råder

3.03 Hensyn og m
uligheter

  Trehusbyen

M
iddelalderbyen og Gam

le 
Stavanger er de historiske om

rådene 
m

ed sm
ale gater og sm

au uten 
m

otorisert ferdsel. 
• 

Her benyttes historiske 
vegghengte og stolpem

onterte 
lykter i varm

 glød. Flere lykter 
er bedre enn lykter m

ed kraftig 
lyskilde. 

• 
Blendende lyskilder og lyskilt 
dem

pes eller fjernes for å oppnå 
balansert utrykk. 

• 
Der det behøves m

er lys enn 
lyktene gir, tilføres avskjerm

et  
teknisk belysning.

• 
I M

iddelalderbyen er 
butikkvinduer en del av bildet. I 
dette om

rådet er Arneageren 
om

dreingingspunktet.
• 

Egen dekorativ vinterbelysning, 
m

ed begrensinger på 
lysintensitet.

Pedersgata er forbindelsen m
ellom

 
sentrum

 og Herm
etikkbyen som

 skal 
styrkes. 
• 

Aktive førsteetasjer, m
angfold og 

spennende variasjon av butikker 
og spisesteder langs hele strekket 
vil gi gaten sæ

rpreg og gjøre 
at den oppleves trygg. Lys i alle 
vinduer. Overordnet strategi for 
skilting.

• 
Tydelig visuelle holdepunkter langs 
gaten m

ed St Petri som
 hovedrolle 

og utvalgte fasader. 
• 

Fram
heve gatekunst m

ed lys. 
• 

Historiske lykter på sørside av 
gaten, m

ontert på fasade langs 
hele strekket, vil skape m

iljø og 
ledelinje.

• 
Evaluere belysning av fondm

otiv, 
for eksem

pel siloer m
ot øst. 

• 
Åpne tverrakser m

ot sjøen. 
Evaluere utsikt og orientering.

 

I transform
asjonen av om

rådet 
til boliger, næ

ring og kultur kan 
Herm

etikkbyen spisse identitet ved 
å la belysning væ

re inspirert av 
industrikultur. 
• 

Hem
etikkbyen kan få egen 

spesialdesignet m
ast som

 signatur
• 

utvalg av Herm
etikkfabrikker får 

fasadebelysning m
ot gaten. 

Dette blir visuelle holdepunkter og 
identitetsm

arkører i om
rådet.

• 
utvalgt gatekunst og fasader får 
egen belysning. 

• 
Ledelinjer og fondm

otiver 
evalueres.

• 
akser m

ot sjøen styrkes
• 

Ingen lysende skilt

Nytorget, Pedergata

Om
råder

3.03 Hensyn og m
uligheter

Utsikt, tilgjengelighet, hyggelige 
oppholdsoner, ledelinjer langs hele 
den blå prom

enaden. I dagens 
situasjon kan det gjøres noen 
tiltak m

ed belysning, m
en asfalt, 

trafikk og parkeringshus tar fort 
oppm

erksom
heten bort fra lysende 

blå punkter i bakken. Hele Sjøfronten 
kan løftes som

 sam
m

enhengende blå 
prom

enade m
ed steder langs denne 

som
 har unik karakter. Hvert sted kan 

defineres tydelig i om
rådeavgrensing, 

innhold og identitet. Oljem
useet, 

Geoparken og kan allerede nå rustes 
opp m

ed ny belysning.

Sjøfronten
Laggård, Paradis

St. Olav og høyhusene
 Rådhuskvartalet, Bjergsted

• 
Tydelig hierarki for Rådhuskvartalet 
m

ed god universell utform
ing og 

inviterende presentasjon. 
• 

M
oderne arkitektur som

 stram
m

es 
opp m

ed ryddig teknisk og 
dekorativ belysning rundt 
inngangspartier og plasser. 

• 
Bevisthet om

 overgangsone til 
Gam

le Stavanger m
ed tydelig 

avgrensing der m
an viser 

ydm
ykhet for historiske om

råder. 
• 

Finansdistriket fram
står som

 
ryddig i dag, m

en skal ikke ha 
for m

ye lys. Opplevelsen av 
inngangspartier og  m

iljø bak 
glassfasader er nøkkel. 

• 
Bjergsted kan dem

pes m
ed 

tydeliggjøring av hovedgangdrag.
• 

Restriksjoner på lysskilt og logo.

• 
Hoved gang- og sykkeldrag har 
prioritet. 

• 
M

iljøskapende belysning m
ed 

visuelle holdepunkter som
 for 

eksem
pel de 3 søstre. 

• 
Ledelinje fra Lagårdskleiva bru 
til Rådhuset m

ed hovedfokus på 
gående og syklende. 

• 
Styrke oversikt og UU i trapper 
og tverrakser som

 leder m
ot 

Breiavatnet.
• 

Bruke lyst dekke i gangsoner og 
rød i sykkelsoner der det er m

ulig.
• 

Utvalgte fasader på Eckhofhøyden 
kan få fasadebelysning. Denne 
skal m

arkere aksen og bidra til 
oversikt for gående og syklende.

I ny utform
ing av gaten og dens 

funksjoner m
å m

yke kvaliteter som
 

gatetræ
r rom

slige fortau og lyse 
kvalitetsdekker verdsettes. Belysning 
kan bidra til oppstram

m
ing og 

avgrensing av gaterom
. Eksem

pel på 
dette er Dronning Eufem

ias gate og 
Kirkeveien i Oslo. Vi håper på m

idstilte 
gatetræ

r m
ed plassering av tekniske 

m
aster m

ellom
 træ

r. Nye signalbygg 
m

ed inviterende inngangpartier godt 
integrert m

ot gaten. Politihuset kan 
få begrenset fasadebelsyning, noe 
som

 vil gi farge til gaten. Gravlund og 
grønne om

råder holdes dem
pet.
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For evaluering av nye utbyggingsprosjekter bør flere forhold evalueres 
m

ed hensyn til lysbruk. Evalueringskriterier m
å nødvendigvis variere 

m
ed hvilken funksjon utbyggingsprosjektet har. M

en viktigst i alle 
historiske byer er hvordan integreres prosjektet i helhet. Under er noen 
kriterier som

 er m
ed å påvirke hvilken type belysning nye prosjekter 

bør ha for å oppnå en god integrasjon.

I eksem
plet under fra Bryggen i Bergen ser vi hvordan 

veibelysningen, sam
m

en m
ed buss-skur, lysende infotavler dem

per 
effekten av fasadebelysningen som

 viser fram
 verdensarven. 

Evalueringskriterier for 

B: Visuell evaluering av lys i sam
m

enheng m
ed sine om

givelser:

• 
Kontekst. Eksem

pel: Stavanger stasjon og Østre havn er begge prosjekter som
 har høy 

sirkulasjon av m
ennesker, m

en som
 knytter seg til den urbane veven på ulike m

åter, både 
funksjonelt og geografisk. Her bør en definere hvordan prosjektet inngår i byens helhet i den 
m

ørke årstiden når det er vått og m
ørkt.

• • 
Hva slags innhold har bygget, type bruk er m

ed å definere om
fang og m

engde og struktur  
for belysning.

• 
Forstå siktlinjer og utfordring m

ed blending. Hvor oppleves bygget fra? Vil byggets 
belysning trekke fokus vekk fra andre landem

erker eller visuelle holdepunkter? Dersom
 det 

er et høyhus i ellers lav bebyggelse, bør både næ
r- og fjernvirkning evalueres. Er det et 

høyhus m
ed glassfasade hvor fasadebelysning kom

m
er inne fra bygget bør dette væ

re 
m

ed i evaluering av hvordan dette presenterer seg m
ot byen etter arbeidstid.  

• 
Byggets arkitektoniske utform

ing, sam
t m

aterialitet, farger og refleksjon

• 
Om

kringliggende arkitektur. Hvordan m
øter ny belysning det som

 er der fra før?

• 
Bygningshierarki. Både hierarki i ulike deler/bygningskropper av bygget og etasjevis. Første 
etasje som

 m
øter resten av byen, er oftest det nivået som

 bør ha m
est lys.

• 
Spesifikke egenskaper og sæ

rtrekk. Enkelte egenskaper til et bygg ber om
 spesifikk 

belysning, dette bør også væ
re evaluert opp m

ot helhet og kontekst. 

3.04 Nye utbyggingsom
råder

Om
råder

Kom
m

unedelplan 
for 

Stavanger 
sentrum

 
åpner 

opp 
for 

flere 
nye utbyggingsprosjekter i ulike størrelser. Noen av de større 
utbyggingsprosjekter som

 i Holm
en, Østre Havn, Stavanger stasjon 

og Paradis vil få stor betydning for hvordan Stavanger sentrum
 sin 

identitet vil bli foredlet og videreutviklet. 

Vi m
ennesker blir fascinert av lys, derfor er det vanskelig å ha en 

bevisst og analytisk innstilling til hvordan belysning fungerer i helhet. 
Følelsen av kom

fort og trygghet oppnås i om
givelser som

 er lett å 
forstå. Dersom

 om
givelsene er vakre og spennende, øker trivselen. I 

nye utbyggingsprosjekter bør det planlagte kveldsbildet evalueres 
før godkjenning. I tillegg bør ferdig installert prosjekt evalueres. Dette 
gjøres m

ed både m
ålbare kriterier (m

atrise A) og m
ed en visuell 

evaluering (M
atrise B).

I nye prosjekter som
 skal utvikles, bør det væ

re en begrensing på 
hvor m

ye lys som
 tillates. I tillegg m

å lysbruk tilpasses både tid på 
døgnet og tid på året. Lys slukkes eller dem

pes når det ikke trenger å 
skinne. Dersom

 m
an skal begrense unødvendig lysbruk, og begrense 

lysforurensing, er det nødvendig å evaluere lysm
engde, lysfordeling, 

lysom
fang, styring (dem

ping) og lysfargetem
peratur. IPå følgende 

side, og i kapittel som
 om

handler lysforurensing s. 17 vises forslag til 
følgende m

atrise:  

A: M
ATRISE FOR BRUK OG DISTRIBUSJON AV LYS  

B: VISUELL EVALUERING AV LYSBRUK I SAM
M

ENHENG M
ED OM

GIVELSER.

Begge evalueringen skjer før og etter realisering.

Det blir dessverre m
er og m

er vanlig at prosjekter som
 visuelt oppfattes som

 godt integrert i 
om

givelsene om
 dagen, ikke fungerer like godt om

 kvelden. Her et eksem
pel fra en norsk by; 

kirken har egentlig en fin fasadebelysning, m
en den oppfattes som

 m
ørk og utilstrekkelig ved 

siden av det nyrenoverte bygget som
 har realisert en kald belysning uten dim

m
ing eller styring. 

Dette eksem
pelet viser at det i dag er m

er enn veilys som
 er utfordring ute i det offentlige rom

. 
Også lys som

 skinner innenfra eller fasadebelysning kan væ
re problem

atisk. Gate/veibelysning 
er en viktig del av helheten, m

en ikke lenger den eneste belysningen utendørs. Derfor m
å 

veibelysning sees i sam
m

enheng m
ed alle de andre faktorene som

 spiller inn for at både 
m

ennesker og m
iljø får beste løsning. 

3.04 Nye utbyggingsom
råder

Om
råder
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sym
bolnøkkel

Lysverktøy

3.05 Sym
bolforklaring 

Lysverktøy

AAvskjerm
et teknisk arm

atur rettet 
funksjonslys for gate og gangvei.

FFasadelys fra m
ast og spotbelysning, 

ulike spredningsvinklerm
ulighet for 

avskjerm
ing

BHistorisk lykt, dekorativ
for trehusbyen

CTeknisk belysning m
ed glødende 

kom
ponent rettet funksjonslys og 

diffussert lys for glødende kom
ponent

E Fokuserbare spotter på m
ast. 

Nedadrettet funksjonslys eller spesial

D Dekorativ belysning m
d glødende 

kpm
ponent. For boligom

råder
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Stavanger har flere typer historiske lykter i bruk. 
I M

iddelalderbyen, sentrum
skjernen og i Gam

le 
Stavanger viser ulike typer i bruk. 
Den m

est karakteristiske lykten i Stavanger er den 
rundt Breivatnet.  Denne gir en unik identitet til 
Stavanger.

Når en dekorativ glødende arm
atur lyser for intenst, 

kan den oppleves som
 blendende. Ofte fungerer 

historiske lykter best når de har svak lyskilde m
ed 

delvis opalisert(hvitt glass) eller frostet avdekning.

I Gam
le Stavanger, der hvor de fleste lyktene har svak 

lyskilde, oppleves det ikke som
 om

 det er for lite lys. 
Dem

pet balansert utebelysning er ideelt for å skape 
en lun atm

osfæ
re sam

m
en m

ed indirekte lys fra 
vinduer.
M

en så snart en annen lyskilde er for intens, så 
forrykes bildet, og det kan oppleves som

 om
 det er for 

m
ørkt. Derfor er det en balansegang, som

 krever god 
integrasjon i en helhet, hvor andre  lyskilder som

 skilt 
og butikkbelysning ikke bør lyse for kraftig.

M
ed tanke på at en lysinstallasjon vil kunne skape 

et flott m
iljø - både om

 dagen og om
 kvelden, i hele 

sin levetid på ca 40 år, har m
an rikelig m

ed tid til å 
betrakte den gode evalueringen m

an har gjort.

3.06 Historiske lykter -føringer for bruk
Lysverktøy

Historisk lykt rundt Breiavatnet
Historisk lykt fasadem

ontert

Arneageren: Historisk lykt i vaierstrekk

Sydover i Europa, i byer som
 Paris og Barcelona, er historiske lykter strategisk plassert i en perlerad m

ed jevn 
og liten avstand m

ellom
 hver lykt. Dette gir et rikt, hyggelig og inviterende byrom

. Det gir byrom
m

et status og 
oppstram

m
ing noe som

 gjør det lettere å orientere seg og derm
ed gir økt følesle av trygghet. (bilde til høyre)

For noen typer historiske lykter kan det undersøkes om
 det er m

ulig å benytte avskjerm
et LED lyskilde m

ed egen 
m

odul for styrt lys ned til bakken, i kom
binasjon m

ed glød som
 gir lykten en dekorativ kvalitet. Dette avhenger av 

utform
ing av arm

aturhus (bildet under)

3.06 Historiske lykter - linjeføring
Lysverktøy

Referansebilde fra Bankplassen i Oslo: Historik lykt er rehavilitert m
ed ny m

astdesign som
 har integrert teknisk lys som

 skinner ned. 
Den historiske lykten har retrofit glødepæ

rer i LED.
Referansebilde Barcelona - fasadem

ontert historisk lykt m
ed glød som

 
skaper  ledelinje, atm

osfæ
re, rytm

e og rom

E
gen m

odul for styrt 
lys til gaten

Varm
 dem

pet glød 
i historisk arm

atur 
m

ed retrofit LE
D



44
45

18.06.2021 V06
18.06.2021 V06

M
erk!

Det anbefales at historiske arm
aturer benyttes for å 

skape m
iljø, visuelle ledelinjer og holdepunkter. 

Historiske lykter skal ha dem
pet (svak) lyskilde som

 gir 
varm

 glød og som
 ikke oppleves blendende. 

Type B.
Det skal utredes hva som

 er passende størrelse for  
fasadem

ontert historisk lykt.

Dersom
 historiske lykter ikke gir tilstrekkelig lys så 

suppleres belysning m
ed avskjerm

et teknisk belysning 
uten blending fra fasade, stolpe eller vaierstrekk.
I brede gater m

ed blandet arkitektur kan tidløs 
dekorativ gatelys m

ed rettet funksjonslys benyttes. 
Type C.
For noen gater kan disse m

onteres i vaierstrekk, væ
re 

fasadem
ontert eller på egen m

ast.

Det anbefales å velge en hovedtype lykt til 
trehusfasade, og stolpem

ontert. Enkelte gater og 
om

råder kan få egne uttrykk dersom
 det er ønskelig.

For historisk lykt på stolpe anbefales det å bruke egen 
dekorativ stolpe til dette som

 ivaretar det historiske 
uttrykket. En investering i en designet stolpe, er 
norm

alt relativt liten i forhold til den totale kostnaden 
som

 påløper til graving, kabellegging, oppsetting og 
arm

aturer.  

Anbefaling

3.06 Historiske lykter i Stavanger
Lysverktøy

BH
is

to
r
is

k
 ly

k
t fa

s
a

d
e

m
o

n
te

r
t  

d
e

k
o

r
a

tiv

historisk arm
atur for trehusbyen

P
å

 fa
s

a
d

e
r

CD
e

k
o

r
a

tiv
 g

a
te

ly
s

 m
e

d
 g

lø
d

e
n

d
e

 

k
o

m
p

o
n

e
n

t 

rettet funksjonslys. D
iffussert lys 

for vertikal, glødende kom
ponent

BH
is

to
r
is

k
 ly

k
t p

å
  s

to
lp

e
, 

d
e

k
o

r
a

tiv

historisk arm
atur for trehusbyen

Det anbefales at alle nye arm
aturer 

i sentrum
 testes m

ed prøveoppsett. 
Her kan gjerne flere arm

aturtyper 
sam

m
enlignes. Dette er viktig å 

evaluere effekter som
 blending 

fra ulike typer lyskilde. I dag er det 
um

ulig å evaluere blending fra LED 
arm

atur m
ed utgangspunkt i teknisk 

spesifikasjon og lysberegninger. De 
m

å testes i 1:1.

I sentrum
skjernen er det et behov for å utrede og 

avklare følgende:

• 
hvilken type historiske arm

aturer som
 skal benyttes

• 
hvilken ytelse de skal gi (lysintensitet) Lyskilden bør 
erstattes m

ed dekorativ LED pæ
re for å først og 

frem
st væ

re m
iljøskapende

• 
hvor de skal plasseres (vegg eller stolpe)

• 
lysintensitet er redusert for å ikke væ

re blendende. 
Varm

 lysfarge. 2000-2700K 
• 

flere ulike avdekninger og lyskilder anbefales testet. 
Opalisert avdekning /sem

i- frostet glass/ruglete 
glass

System
atisk teste ulike løsninger i forhold til 

utform
ing i historisk setting:

 • 
størrelse (spesielt  for fasadem

onterte)
• 

linjeføring og hyppighet i plasering i gaten 
• 

høyde på fasade eller stolpe
• 

blending
• 

glød
• 

helhetseffekt i gaten
• 

behov for supplerende belysning 

Avklaring for bruk av historisk lykt

3.06 Historiske lykter m
ed ny lyskilde

Lysverktøy

Historisk lykt på stolpe m
ed klart glass og toppm

ontert lyskilde

Historisk lykt på stolpe m
ed frostet avdekning

Test av ny lyskilde m
ed kom

ponent for direkte lys ned. På grunn av 
vinkel på glass får effekten uønsket speiling.



Anvendelse av lysplanen
4.0 SIRKULASJON



48
49

18.06.2021 V06
18.06.2021 V06

4.01 Ferdselsårer i hierarki
Sirkulasjon

Hoved kjørevei

Sekundæ
r kjøregate

Sykkelvegnett

Hovedgangdrag/gågater

Boligom
råder

Utform
et m

ed utgangspunkt i kart fra Kom
m

unedelplan

Sirkulasjon
4.02 Retningslinjer

M
ERK! Dersom

 dim
m

ing og styring 
benyttes, så kan lysnivåer senkes 
/økes til definerte tider eller ved 
spesielle væ

r-situasjoner 

M
ERK! Varm

ere lysfarge foreslås i 
alle situasjoner untatt hovedvei.



50
51

18.06.2021 V06
18.06.2021 V06

• 
trafikksikkerhet

• 
oversikt

• 
signaliserer m

otorisert ferdsel

• 
jevnhet i belysning

• 
blendfri belysning

• 
presis avgrensing for å unngå 
uønsket strølys 

• 
krysningspunkt

• 
orientering 

• 
avgrensing av gaterom

 

TEKNISK RETNINGSLINJE
FUNKSJONSLYS H0VEDVEI/GATE
Arm

atur type: avskjerm
et, teknisk 

veilysarm
atur på  m

ast
Belysningsklasse: M

2
Lysfordeling: avskjerm

et, asym
m

etrisk veilys 
optikk
Fargetem

peratur: 4000 K
Plassering: på m

ast senteravstand 30-35 m
 

m
å oppfylle krav til belysningsklasse M

2
Lyspunkthøyde: 8-10 m

Funksjon

Hensyn

Sirkulasjon
4.03 Hovedvei

A

TEKNISK RETNINGSLINJE
KRYSS/ SPESIAL  H0VEDVEI/GATE
Arm

atur type: avskjerm
et, teknisk 

arm
atur på  m

ast
Belysningsklasse: M

2 eller M
3

Lysfordeling: avskjerm
et optikk egnet 

for presis lysfordeling
Fargetem

peratur: 4000 K
Plassering: på m

ast i forhold til situasjon
Lyspunkthøyde: avklares, m

en 
blendingsvinkel < 45*

Picture description

Picture description

Picture description

A

Sirkulasjon
4.03 Hovedvei

Hovedvei i sentrum
skjerne er ofte en gate. 

Gateutform
ing gir tydelig signal om

 at 
m

otorisert ferdsel innordner seg for å dele 
gaten m

ed all type ferdsel og næ
ringsaktivitet i 

anslutning til gaten. 

For Lagårdsveien som
 blir en aktivt gate m

ed 
m

ange funksjoner, nye offentlige bygg og 
økt kollektivbruk sam

t sykkel, m
å belysning 

planlegges i sam
arbeid m

ed gateutform
ing, og 

ikke kom
m

er etterpå som
 et tillegg.

Ryddighet i belysning som
 adskiller rom

 
og belyser spesifikt i sam

m
enheng m

ed 
gateutform

ing og funksjon bidrar til å m
inske 

følelse av utflytende flater.

I eksem
plet ved siden av, fra Dronning Eufem

ias 
gate i Oslo, er grønn trikketrasé i m

idten av 
gaten ikke spesielt belyst. I m

asterekken som
 

ram
m

er inn trikkefeltet er kom
binert KL-og 

lysm
aster plassert i rekke m

ed bytræ
r. Dette 

bidrar til vertikal avgrensing og oppstram
m

ing 
av rom

. 

Fotgjengeroverganger har egen belysning 
m

ed økt i intensitet når fotgjengere har grønt 
lys. Egne m

aster for lys på fortau er plassert 
m

ellom
  gatetræ

r. Trikk- og bussholdeplass har 
integrert lys.

Når hovedvei er gate

REF IM
AGE

Referansebilde: Dronning Eufem
iasgate i Oslo
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Underganger m
ed fortau kan få egen belysning 

som
 gjør at ferdsel oppleves tryggere. 

Noen steder kan m
an evaluere egne dekorative 

lyskonsept (undergang ved teateret) for å gi en 
hyggelig opplevelse.

• 
gi et intuitivt signal til biltrafikk om

 hvor m
an 

er, og hvor tunnelen leder
• 

gi et stim
uli slik at føreren skjerper sansene.

I Stavanger er det tunnellåpninger i 
sentrum

sbildet som
 kan evalueres m

ht til  
belysning. 

 Sirkulasjon
4.04 Tunnell- og undergang
Hensyn

TEKNISK RETNINGSLINJE
FUNKSJONSLYS TUNNELL/UNDERGANG
Arm

atur type: avskjerm
et, teknisk 

veilysarm
atur vaierm

ontert
Belysningsklasse: C0/C3
Lysfordeling: avskjerm

et, asym
m

etrisk veilys 
optikk
Fargetem

peratur: 4000 K
Plassering: takm

ontert, m
å oppfylle krav til 

belysningsklasse C0/C3

A

Referansebilde:  Grafisk lys  i undergang. Visualisering Zenisk for M
oss

Referansebilde: tydeliggjøring av ytre kurve

• 
balansert integrert belysning

• 
svakt lysende flater istedet for 
punktbelysning

• 
m

ulighet for å dim
m

e intensitet
• 

sm
art system

 m
ed sanntidsinfo

• 
begrense bevegelig innhold

Busstops

M
ulig trasé for 

ringbuss

M
obilitetspunkter

Kollektivknutepunkt

Hensyn

 Sirkulasjon
4.05 Bussholdeplass

Referansebilde: Dronning Eufem
iasgate i Oslo

Referansebilde: dem
pet belysning

Sm
artby Stavanger: forslag til buss-skur

Referansebilde: vetikal belysning
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• 
integrering i m

iljø blant for 
eksem

pel historiske bygg
• 

høyde på m
ast i forhold til 

husfasader
• 

vurder teknisk utform
ing av 

arm
aturhus spesielt i forhold til 

blending
• 

rytm
isk og oppstram

m
ende 

linjeføring i gaten
• 

unngå strølys til fasader og 
vinduer

TEKNISK RETNINGSLINJE
FUNKSJONSLYS SEKUNDÆ

R GATE

Arm
atur type: avskjerm

et, teknisk 
veilysarm

atur på m
ast

Belysningsklasse: M
3

Lysfordeling: avskjerm
et, asym

m
etrisk veilys 

optikk
Fargetem

peratur: 4000 K
Plassering: på m

ast senteravstand ~30-35 m
 

m
å oppfylle krav til belysningsklasse M

3
Lyspunkthøyde: ~8-10 m

Hensyn

Sirkulasjon
4.06 Sam

levei/gate

A

• 
sekundæ

r kjøregate er 
sam

legater og adkom
stgater 

som
 ofte deles m

ed sykkeltrasé

• 
ivareta sikkerhet for all trafikk

• 
signalisere at farten skal ned i 
forhold til hovedvei

• 
ivareta oversikt og lang utsikt

Definisjon

Funksjon

Hospitalgata

Klubbgata

M
erk! Langs Vågen og Sjøfronten 

er det en spesiell situasjon som
 

krever egen løsning
A 

Teknisk m
ast på den 

siden som
 sykkelsti er 

X
Historisk 

veggarm
atur 

på  siden m
ed 

gatetræ
r

I sekundæ
r kjøregate i sentrum

 er bilen på besøk. 
Bilister senker fart når det er signaler som

 sier m
iljø 

m
ed folk til fots og på sykkel.

M
erk! 

Alle sykkelgater bør evalueres individuelt m
ht 

til lys for sikkerhet for alle grupper; gående, 
syklende og kjørende.
Syklister ønsker å bevege seg fort og dette utgjør 
ofte potensielle farlige situasjoner.
Farget oppm

erking og lyst dekke hjelper.

Bil , sykkel, folk

Pedersgate visualisert m
ed eksisterende nye Københavner arm

atur  på nordside av gaten og vegghengte historiske lykter på sydsiden av gaten

4.06 Sam
levei/gate m

ed sykkelfelt 
Sirkulasjon
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• 
vise sam

m
enhengde sykkelveinet

• 
fokus på kryss og uoversiktelige 
situasjoner

• 
jevnhet i belysning

• 
blending

• 
linjeføring

• 
oversikt i kryssningspunkter

• 
visuelle holdepunkt i lang utsikt

• 
plassering i forhold til påkjørsel

TEKNISK RETNINGSLINJE
FUNKSJONSLYS GATE M

ED SYKKELFELT

Arm
atur type: avskjerm

et, assym
etrisk

Belysningsklasse: P2
Lysfordeling: avskjerm

et, asym
m

etrisk gatelys 
optikk
Fargetem

peratur: 3000 K
Plassering: på m

ast senteravstand 16-25 m
, 

m
å oppfylle krav til belysningsklasse P2

Lyspunkthøyde: 4-6 m

Funksjon

Hensyn

Sirkulasjon
4.07 Sykkelvegnett

TEKNISK RETNINGSLINJE
FUNKSJONSLYS GATE M

ED SYKKELFELT

Arm
atur type: glødende m

ed 
kom

ponent for direkte lys
Belysningsklasse: P2
Lysfordeling: avskjerm

et, asym
m

etrisk 
gatelys optikk
Fargetem

peratur: 3000 K
Plassering: på m

ast senteravstand 
16-25 m

, m
å oppfylle krav til 

belysningsklasse P2
Lyspunkthøyde: 4-6 m

C
A

Pedersgata

Harald hårfagresgate

Sirkulasjon
4.07 Sykkelvegnett

Spesielle knutepunkter m
ed overgang fra bil og 

buss til sykkel:
• 

 inviterende og trygt
• 

 integrert belysning
• 

 lett gjenkjennelig
• 

 sm
art system

 m
ed enkelt inn/ut

• 
 vurdere funksjons-styrt lys for uteparkering

Sykkelparkering  er ofte kronglete og trangt. 
Som

 regel er det for liten plass og vanskelig 
å holde ryddighet. I oversiktskartet vises de 
stedene hvor det er forventert de m

est aktive 
overgangene fra bil til sykkel. M

en det vil væ
re 

behov for m
ange flere parkeringsom

råder 
for sykkel. Dette blir viktige service-punkter 
for å få til en god bæ

rekraftig utvikling i 
persontransport.

m
est aktive 

overgangsom
råder

Sykkelparkering

P
Busstops

Offentlig bilparking

Sykkelparkering 
Ryddig, enkelt og trygt

intuitiuvt

inform
asjon
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• 
trygghet

• 
ledelinjer

• 
m

iljø og atm
osfæ

re

• 
størrelse på gate

• 
fasadeutform

ing
• 

m
otorisert ferdsel

• 
vurder utform

ing av 
arm

aturhuset og m
ast i forhold 

til historisk sam
m

enheng
• 

plassering i gate eller på fasade
• 

høyde, størrelse og linjeføring

TEKNISK RETNINGSLINJE
FUNKSJONSLYS GANGDRAG

Arm
atur type: glødende, m

ed kom
ponent for 

direkte lys ned, m
ast- eller veggm

ontert
Belysningsklasse: P4
Lysfordeling:  avskjerm

et, asym
m

etrisk G/S 
optikk
Fargetem

peratur: 3000 K
Plassering: på stolpe senteravstand 16-25 m

, 
m

å oppfylle krav til belysningsklasse P4
Lyspunkthøyde: 4-6 m

Funksjon

Hensyn

Sirkulasjon
4.08 Gangdrag - oppgraderte strøk m

ed blandet arkitektur

C
C

Kirkegata/Breigata

Breigata

I m
ange av disse om

råden kan også 
den historiske lykten brukes både 
på stolpe og som

 veggm
ontert. 

Den kan da supplerers m
ed teknisk 

avskjerm
et arm

atur ved behov.A

Sirkulasjon
4.08 Gangdrag - Trehusbyen, historisk strøk

• 
trygghet

• 
ledelinjer

• 
m

iljø og atm
osfæ

re
• 

skape m
iljø blant historiske bygg

• 
størrelse på gate

• 
fasadeutform

ing
• 

m
otorisert ferdsel

• 
vurder utform

ing av 
arm

aturhuset og m
ast i forhold 

til historisk setting

TEKNISK RETNINGSLINJE
HISTORISK ARM

ATUR TREHUSBYEN

Arm
atur type: historisk arm

atur på historisk 
m

ast eller fasade
Lysnivå: dem

pet, P4
Lysfordeling: rundstrålende
Fargetem

peratur: 2000-2700 K
Plassering: som

 perlerad der det er m
ulig

Lyspunkthøyde: 3-4 m

Funksjon

Hensyn

B
B

Salvågergata

Søregata

A
M

ERK! Dersom
 det er behov for 

ekstra funksjonslys, så bør dette 
kom

m
e fra avskjerm

et arm
atur i 

vaierstrekk festet m
ellom

 bygg, eller 
fra avkjerm

et arm
atur m

ontert på 
teknisk m

ast eller festet på fasade.
Historiske arm

aturer bør ikke 
ivareta lysnivå på gaten, fordi de da 
vil oppleves blendende.  

A
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I boligom
råder skal det væ

re nok 
lys til at folk føler seg trygge m

ed 
intuitiv orientering og oversikt. I disse 
strøkene er folk kjent, derfor kreves 
lite lys. Dersom

 blendene arm
aturer 

m
ed for høy lum

inans m
onteres 

oppleves om
råder rundt m

ørkere. 
Derfor skal helst all belysning enten 
væ

re dem
pet eller kunne dim

m
es. 

• 
trygghet

• 
m

arkering av kryss, eller spesielle 
situasjoner, der det er nødvendig

• 
m

iljø og atm
osfæ

re

I boligom
råder bør beboere ha 

retnignslinjer for belysning plassert 
på fasader og i hager.

• 
kontrast og blending

• 
svake lyskilder

• 
unngå lys inn i vinduer eller 
sjenerende lys for naboer

• 
vurder utform

ing av 
arm

aturhuset og m
ast i forhold 

til historisk setting
• 

retningsliner for beboere
• 

nattsenking

TEKNISK RETNINGSLINJE
FUNKSJONSLYS GATE

Arm
atur type: svakt glødende arm

atur på 
fasade eller avskjerm

et arm
atur på m

ast.
Lysnivå: dem

pet, P4
Lysfordeling: Full cut-off, ingen lys over 
horisontallinje. 
Fargetem

peratur: 2500-3000 K
Plassering: på fasader eller på m

ast
Lyspunkthøyde: 3-5 m
Lys-styring:  slukkes eller dem

pes om
 natten

Funksjon

Hensyn

Sirkulasjon
4.09 Boligom

råder

D

A.B.C gata

B

Sirkulasjon
4.10 Sm

å plasser og parker
Funksjon
Sm

å plasser og parker er ofte m
est brukt om

 
dagen. I m

ørket kan de fungere som
 visuelle 

holdpunkter hvis de har fin belysning. 

Hvor m
ye lys og hva slags belysning slike 

plasser skal ha m
å evalueres i hvert tilfelle. Det 

m
å tas utgangspunkt i ønsket bruk sam

m
en 

m
ed innbyggerne. Behov for lys kan variere fra 

byrom
 til byrom

.

Hensyn
• 

evaluer hvordan park/plass fungerer som
 

orienteringspunkt
• 

evaluer hvilken type bruk på kveldstid 
(opphold, gjennom

fart , lek)
• 

definer identitet
• 

unngå strølys til private vinduer
• 

vurdere lang utsikt
• 

vegetasjon
• 

unngå lys inn vinduer eller sjenerende lys 
for naboer

• 
nattsenking

Øvre Banegata
Trapp m

ellom
 Skagen og Skagenkaien

Ajaxparken

Øvre Banegata
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Bybrua som
 binder Buøy, Engøy, Sølyst og 

Grasholm
en til Stavanger sentrum

 er et 2km
 langt 

im
ponerende byggverk. Funksjonen er åpenbar 

m
ed 3 felts kjørebane og sykkelfelt på hver side. 

Bybrua er m
arkant visuelt til stede i Stavanger, og 

m
ange ønsker at den skal væ

re m
er synlig om

 
kvelden.

I bildene ser vi at brua har funksjonsbelysning i 
form

 av m
aster på brua og effektbelysning vertikalt 

langs tårnet som
 holder vaierspenn. Dersom

 
Bybrua skal ha effektbelysning er dette den beste 
m

åten å belyse den på. Å lyssette hele brospennet 
kan kostnads- og driftsm

essig ikke anbefales. Det vil 
kreve m

ye effekt og m
ed fare for uønsket reflektert 

lysforurensing. Det vil også væ
re vanskelig å unngå 

sjenerende lys til boliger og m
iljø som

 ligger under 
brua.Dersom

 effektbelysning skal vurderes ut over 
tårn/pylon, bør det væ

re grafisk eller glødende 
lys. M

ed grafisk lys m
enes punkter eller linjer som

 
er synlige som

 lyskilde og lyser ut fra broen. Dette 
krever langt m

indre effekt, m
en m

å designes og 
evalueres grundig. M

an bør evaluere hvor m
arkant 

synlig broen skal væ
re om

 kvelden. 

Eksisterende funksjonsbelysning er godt synlig 
fra avstand og reflekteres i havet. Når disse 
arm

aturene er klare for utskifting bør m
an vurdere 

ny optikk og bedre avskjerm
et løsning for ikke å lyse 

ned i vannet eller ut i luften.. 

Siden brua er godt synlig om
 dagen i bybildet 

kan det væ
re bra å slippe å se broen om

 kvelden, 
spesielt der den går over land i sentrum

.  Vi ser at 
over Badedam

m
en har det væ

rt laget m
idlertidige 

kunstinstallasjoner som
 har væ

rt lyssatt. 
M

idlertidige installasjoner kan væ
re en fin m

åte å gi 
nytt liv for en periode.

 lengde ~ 2 km

4.12 Bybrua
Sirkulasjon

Lys for gangfelt skal sikre at de som
 ferdes i 

og rundt gangfeltet er godt synlige, på kort 
og langt hold, for å gi bilistene m

ulighet til å 
respondere i tide. 

Det finnes to hovedprinsipp for å lyssette 
fotgjengeroverganger:
• 

intensiv
• 

forsterket

1. 
INTENSIVBELYSNING 

Ved intensivbelysning gir m
an ekstra m

ye og hvitt lys til 
selve gangfeltet. De fæ

rreste sentrum
sgater i store byer 

har intensivbelysning. I et byrom
 m

ed hyppige gangfelt, 
bygg, m

ange lyskilder og m
ye som

 skjer på gateplan, er 
det ofte ikke hensiktsm

essig. Intensive lyskilder oppleves 
blendende og forstyrrende for boliger og fotgjengere, 
m

ens hyppige m
aster og ulik fargetem

peratur ser uryddig 
ut i bybildet.  Signalregulert trafikk og lav hastighet krever 
ikke intensivbelysning.

2. 
FORSTERKET BELYSNING

Forsterket belysning er et m
er fleksibelt belysningsprinsipp, 

det innebæ
rer at gangfeltet, sam

t om
rådet foran og bak 

skal belyses m
ed 1-2 klasser høyere lysnivå enn resten av 

veien. Prinsippet er bedre egnet for sentrum
sgater fordi 

lysnivåer i bybildet, lys fra butikkvinduer og fasader tas 
hensyn til. Forsterket belysning åpner for bruk av varm

e 
fargetem

peraturer og at lysfarge og plassering av m
aster 

underretter seg utform
ingen av resten av gaten.

 I dagens trafikkbilde er det m
er og m

er vanlig at biler har 
autom

atisk brem
s ved fotgjengerdetektering. Dette m

insker 
også behovet for forsterket belysning av fortgjengerfelt 
i fram

tiden.  Det viktigste hensynet i sentrum
sgater er 

at gateutform
ing, plassering av m

aster og lysfordeling 
bidrar til en ryddighet og oversikt ved overgangsfelt. 
God fargegjengivelse er nødvendig. Ved planlegging og 
utform

ing av belysningsanlegg m
å det tas hensyn at for 

kraftig lys bidrar til blending og lysforurensning som
 kan 

m
edføre m

iljø- og naturutfordringer.

Funksjon og hensyn

4.11 Fotgjengerfelt
Sirkulasjon

Intensivbelysning  av fotgjengerfelt  i boligstrøk

Oxford Street i London.  M
aster som

 lyser opp både fortau og gate 
m

ed varm
t lys skaper både stem

ning og oversikt over  den travle 
trafikksituasjonen. 

Eksem
pel fra Stockholm

 Sentrum
 hvor belysningen i fortgjengerfeltet  

følger belysningsprinsippet for den øvrige gaten. Lys fra fasader og 
butikkvinduer sikrer god oversikt over situasjonen og at fortgjengere på 

fortauet rundt overgangen  er godt synlige

Eksisterende funksjonsbelysning er godt synlig fra avstand og reflekteres i havet. 

Godt synlig om
 dagen

Fokus på m
iljø under broen

M
idlertidige 

kunstinstallasjoner som
 

har væ
rt lyssatt
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4.13 Havnearealer
Sirkulasjon

Stavanger har store havnearealer m
ed 

sam
m

ensatt funksjon. Alt fra cruisetrafikk til 
industriell skipsfart. På havna foregår livet både 
på land og i vann, og dette krever spesielle 
hensyn. Belysning skal i havneom

råder 
tilfredsstille sikkerhet, funksjon og atm

osfæ
re, 

m
ed hensyn til tilstøtende m

iljøer. Det 
anbefales å evaluere hva som

 er best m
ulig 

løsning for de ulike behovene, og så evaluere 
om

 det m
å gjøres kom

prom
isser for å oppnå 

god helhet. 

Verktøy for å tilpasse lys til funksjon er styring, 
m

ed m
ulighet for dem

ping og å tenne og 
slukke belysning etter behov.  For eksem

pel 
er funksjonsbelysning for lasting/lossing eller 
ilandstigning kun er tent når denne aktiviteten 
skjer. 

Sæ
rlig hensyn som

 bør evalueres for belysning 
i havnearealer er beskrevet under.

1. 
SIKKERHET

Øyets adaptasjon ved overgang fra lyse til 
m

ørke om
råder bør ivaretas: for eksem

pel 
ved i landstigning fra passasjerskip m

ed høye 
lysnivåer, justeres lysnivå på kai opp slik at 
overgangen blir trygg og behagelig m

ed god 
oversikt. 

God 
fargegjengivelse 

og 
vertikal 

belysning 
gjør det lettere å orientere seg sam

t å lese 
kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Dette bidrar til å 
føle seg trygg langs kai og prom

enade.

Brygger og om
råder i overgang m

ellom
 sjø 

og land m
å væ

re lesbare og godt synlig 
for båter som

 legger til kai. I tåke gir gult lys 
bedre lesbarhet enn hvitt og blått lys. Havner 
har ofte gult lys funksjonslys av denne grunn. 
Avskjerm

ing av lyskilder, og ryddig installasjon 
for utstyr på land, er det avgjørende for sikkerhet 
når m

an legger til kai.  Ta hensyn til at lyskilder 
reflekteres i vannet. Dette bør som

 en generell 
regel unngås.

2. 
SPESIFIKK FUNKSJON

Bevisst bruk av kontrast i (pigm
ent)farger og m

aterialer 
for å tydeliggjøre og signalisere om

råder for aktivitet er 
effektivt. Bruk av fargekoding for å tydeliggjøre spesifikke 
funksjonelle elem

enter i havna anbefales.
Redningsstiger som

 m
an lett skal se fra sjøen, kan 

m
arkeres m

ed sm
å fargede lysdioder på sam

m
e m

åte 
som

 det gjøres i tuneller. Fargekoding av lys på stigene, 
for eksem

pel m
ed grønn lysdiode som

 lyser ut, gjør 
stigene lett gjenkjennelige. Det er enklere å se plassering 
enn om

 m
an belyser på vanlig m

åte. Dette bidrar også 
til redusert lysforbrukt og god sikkerhet uten å bruke 
høye lysnivåer.m

å det tas hensyn at for kraftig lys bidrar 
til blending og lysforurensning som

 kan m
edføre m

iljø- 
og naturutfordringer.

3. 
ATM

OSFÆ
RE

Verdien av kontakt m
ed havet gjenoppdages i de fleste 

byer og tettsteder. Der det tidligere lå m
otorveier og 

havnelager, bygges når boliger og rekreasjonsom
råder. 

Tilgjengelighet m
ed prom

enade og rekreasjon blir 
spesielt viktig i videreutviklingen av Østre sjøfront. For å 
sikre uhindret utsikt m

ot havet bør, som
 en grunnregel, 

belysning ligge på innsiden av prom
enade, kai eller vei. 

Unngå direkte lysskinn til vann og sjø.

Lysforurensing og m
iljøhensyn m

å utredes og hensyntas 
dersom

 det er næ
rliggende sensitive økosystem

, i vann 
eller på land. 

Funksjon
Hensyn

4.13 Havnearealer
Sirkulasjon

Stavanger havn

Referansebilde fra aktiv havn i Frankrike

M
ange kom

m
er sjøveien til Stavanger

Stavanger havn



5.0 HØYDEPUNKTER
Anvendelse av lysplanen
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5.01 Spesialbelysning
Høydepunkter

Fasadebelysning

Landem
erker 

Grønnstruktur

Horisontale grøntom
råder

Rekreasjonsom
råder 

Lyskunst
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For Stavanger, som
 er en regnfull by, vil estetisk 

utført belysning av landem
erker bety m

ye for 
hvordan byen oppleves om

 kvelden. Lesbarhet 
og intuitiv orientering forbedres dersom

 
utvalgte landem

erker får vertikal belysning. 
Belysning skal styrke sam

m
enhenger og 

forbindelser. Både lang og kort utsikt evalueres.
Det skal væ

re en bevisst holdning til hvordan 
stedets ulike kvaliteter kan forsterkes m

ed lys. 
Alle lyssatte elem

entene påvirker hverandre.

Overlappende lys-situasjoner kan utvaske eller 
svekke hverandre. Klarhet i fordeling av lys og 
om

rådeavgrensing i forhold til strategiske punkt 
er nøkkel. Hvilke kvaliteter og hensyn som

 skal 
ivaretas eller utvikles bør defineres før oppstart 
og evalueres etter realisering. 
Overordnet tilnæ

rm
ing:

• 
Hvilke landem

erker skal få lys?
• 

Hvilke kriterier til visuell og estetisk kvalitet 
skal ligge til grunn?

• 
Krav til design og prosjektering.

• 
Hvordan skal prosjektet realiseres?

• 
Hvordan skal landem

erket fram
stå i en 

helhet?
• 

Plan på evaluering av ferdig resultat
• 

Prøvebelysning utføres for krevende 
oppgaver. 

Tilnæ
rm

ing

5.02 Strategi for landem
erker og spesiell belysning

Høydepunkter

For hvert landem
erke analyseres og evalueres 

følgende:
• 

identitet og sym
bolverdi

• 
funksjon og innhold

• 
beliggenhet

• 
historie

• 
arkitektur og karakter

• 
hvem

 ser landem
erket og hvilke assosiasjoner 

skal de få
• 

begrensninger og m
uligheter for teknisk 

løsning
• 

blending til om
kringliggende om

givelser

Hensyn

Illustrasjon: Valbergtårnet m
ed historisk lykt og avskjerm

et funksjonslys 

Landem
erker er offentlige bygg, objekter, 

institusjoner eller steder som
 har spesiell betydning 

i byen. Ofte har landem
erker historisk verdi og 

betydning. Andre er viktige pga innhold, eller 
beliggenhet. Stavanger har flere fredete og 
vernete landem

erker.
Landem

erker har betydning for stedstilhørighet og 
er viktige identitetsm

arkører.
Når noe er byens felles stolthet bør det få en 
belysning som

 reflekterer det.

Funksjon
Det skal ved spesialkonsulent/lysdesigner – utarbeides 
løsningsforslag av følgende bygninger i Stavanger 
sentrum

:
• 

Stavanger Dom
kirke**

• 
Kongsgård skole m

/Bispekapellet**
• 

Valbergtårnet**
• 

Kulturhuset på Sølvberget
• 

Norsk Oljem
useum

*
• 

Konserthuset i Bjergsted
• 

Gam
le Toldboden (på Strandkaien)**

• 
Skagen 18**

• 
Skagen Brygge Hotell

• 
Rosenkildehuset*

• 
Norges Bank-bygget**

*Vernet bygg
** Fredet bygg

• 
Sjøhusrekken* og **

• 
Kirkegata

• 
Olav V´s gate m

/ ”De tre søstre”*
• 

Bebyggelsen m
ellom

 Kongsgata og Breiavatnet *
• 

Bebyggelsen rundt Torget og Indre Vågen*
• 

Blå Prom
enade

*Vernet bygg
** Fredet bygg

• 
Stavanger Kunstforening*

• 
St. Petri kirke*

• 
Den katolske kirke

• 
Gam

le Stavanger Sykehus*
• 

Stavanger M
useum

*
• 

Rogaland Teater m
ed den gam

le turnhallen*
• 

Rådhuset i Stavanger
• 

Tinghuset
• 

Svøm
m

ehall-bygget
• 

Tollboden m
ed Tollpakkhuset ved Steinkarkaien*

• 
Victoria Hotell

• 
Stavanger øst, flere bygninger

• 
Sm

edvig-bygget

Dekorativ belysning, lyskunst og lysinstallasjoner 
av variert karakter skal, dersom

 denne belysning i 
vesentlig grad griper inn i eller endrer det offentlige 
belysningsbildet/lyslandskapet, godkjennes av Utvalg 
for m

iljø og utbygging etter offentlig utlegging/høring. 

Om
 tiltaket er av m

idlertidig karakter (3 m
dr) skal det 

godkjennes av Park og vei v/m
iljø og utbygging. 

M
onum

enter og skulpturer på offentlig grunn skal 
vurderes lyssatt etter prinsipper som

 passer/står til 
den enkelte skulptur eller m

onum
ent, i sam

arbeide 
m

ellom
 aktuell kunstner og kunstutvalget v/Stavanger 

kom
m

une. 

For fasadebelysning av bygninger (ref: 
tabellen m

ed m
onum

entalbygg/historiske 
bygg, rekkebelysning) vil Park og vei v/
M

iljø og utbygging vil væ
re tiltakshaver. Det 

settes krav om
 kom

petanse til belysning 
av spesialkonsulent/lysdesigner inn i 
prosjektet. Alt etter prosjektets om

fang 
skal det opprettes en prosjektgruppe som

 
kan inneholde representanter fra by- og 
sam

funnsplanlegging, Sm
artby, Rogaland 

fylkeskom
m

une, Lyse, sentrum
sorganisasjoner, 

representanter for bygget m
.m

. 
Belysningsplan skal vedtas av Utvalg for m

iljø 
og utbygging. 

M
onum

entalbygg/historiske bygg
Rekkebelysning

Andre enkeltbygninger/
m

onum
entalbygg

Dekorativ- og effektbelysning

Høydepunkter
5.02 Prioriterte landem

erker som
 kan få belysning
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Analyse foretas for å forstå m
uligheter og 

begrensninger både driftsm
essig, teknisk og 

estetisk. Resultatet danner grunnlag for design 
og prosjektering. Forhold som

 skal evalueres er 
for eksem

pel:

• 
Kontekst

• 
Hva slags innhold har bygget, type bruk

• 
Historisk epoke, vernestatus

• 
Byggets arkitektoniske utform

ing
• 

M
aterialitet, Farger, Refleksjon

• 
Blending

• 
Om

kringliggende arkitektur
• 

Geografisk beliggenhet
• 

Stedets og byggets historie
• 

Sosial kontekst
• 

Klim
aforhold

• 
Bygningshierarki

• 
Spesifikke egenskaper og sæ

rtrekk
• 

Forstå siktlinjer og utfordring m
ed blending

• 
Definere alle tekniske param

etere som
 skal 

ligge til grunn for valg av løsning
• 

Definere hvilket budskap som
 skal form

idles 
og hvordan

En god analyse er utgangspunktet for et 
vellykket løsningsforslag. Analysen skal om

fatte 
så m

ange tem
aer som

 m
ulig, som

 hensyntas i 

Det finnes ikke riktig lys - det finnes ulike løsninger. 
Ulike løsninger m

ed ulike kvaliteter. 
Godt design er utført m

ed bakgrunn i et gjennom
tenkt 

konsept, m
ed teknisk utstyr som

 er best for nettopp 
denne oppgaven, i god teknisk utførelse og i en 
helhetlig kom

posisjon. 

Ofte kan et design væ
re nøye planlagt og flott 

på papiret, m
en utførelsen er ikke god nok. Derfor 

kreves det fagkunnskap for vellykket gjennom
føring. 

Lysdesigner m
å følge prosjekt helt til realisering og 

ferdigstilling. Referansegruppe er m
ed og evaluerer 

resultat.

Type belysning
Fasadebelysning kan deles inn i 4 hovedgrupper:

Projisert: 
Fasaden er belyst utenfra.

Applisert: 
Lysutstyr er m

ontert på fasaden.

Integrert: 
Lysutstyr er integrert i fasaden og planlagt før 
bygget er realisert, eventuelt presentert gjennom

 
glassfasade.

M
ediafasade: 

Integrert eller applisert lysutstyr som
 kan anim

eres i 
dynam

iske scenarioer

Analyse
M

erk!

5.03 Strategi for fasadebelysning av bygg 
Høydepunkter

Strandkaien 

Veggvask (wallwash)
Lyser jevnt på fasaden, uten å 
understreke arkitektoniske detaljer, 
m

en bidrar at hele volum
et forstås 

gjennom
 lys og skygger.

Sm
al- eller bredstrålende 

spotlight: 
Brukes til å aksentuere 
detaljer og forsterke 
utvalgte linjer.

Opp og ned: 
Arm

aturer, ofte sentrert vertikalt på fasaden, 
som

 lyser både opp og ned. Dette gir et grafisk 
utrykk på fasaden ved at lyset tegner en stråle. 

Opplys (uplight)
Benyttes ofte for å m

arkere byggets 
detaljer som

 søyler og pilastre. 
M

onteringsavstanden fra veggen 
spiller en stor rolle i hvilken effekt 
som

 oppnås i form
 av lys- og 

skyggeeffekt.

Dekorativ veggarm
atur: 

Glødende arm
atur 

for m
arkering av 

inngangsparti og første 
etasje

Slepelys: 
Et rettet lys som

 stryker langs fasaden hvor 
arm

atur er plassert næ
rt veggen. Veggens 

utspring, m
ateriale og tekstur vil tydelig vises 

gjennom
 lys og skyggevirkninger. 

Downlight: 
Utfører sam

m
e funksjon i 

m
otsatt retning, og derm

ed 
unngås problem

er angående 
lysforurensning, m

en har ofte innsyn 
til lyskilde og kan forårsake blending.

Gobo: 
Sjablong som

 skaper 
m

ønster av lys. Kan brukes 
for presis lysdistribusjon på 
fasade hvor vinduer blokkes 
ut slik at en unngår lys inn i 
vinduene.

M
ediafasade: 

En fasade som
 skaper abstrakte/figurative 

stillbilder eller anim
erte bilder. En m

edifasade 
kan bestå av skjerm

teknologi bygget for et stort 
form

at, projeksjon av bilder på fasaden eller av 
individuelt kontrollerte lyspunkter som

 sam
let 

danner et bilde eller en form
.

Glassfasader: 
Utnytter vanligvis sin transparens 
ved at rom

m
et innenfor er opplyst. 

Dersom
 glasset er delvis eller 

stykkvis frostet eller påtrykt m
ønster 

kan dette belyses. Lyskilder kan 
inkorporeres i glass.

Invertert fasadebelysning: 
Fram

hever vinduer og 
åpninger i stedet for selve 
fasaden.

Interaktiv fasade: Fasade, eller del av 
fasade, som

 reflekterer eller reagerer m
ed 

gitte param
etre. Eksem

pelvis en lysseting 
som

 endres i intensitet/farge/form
 etter 

væ
rforhold, bevegelse eller aktivitetsnivå. 

Teknikker

5.03 Teknikker for fasadebelysning av bygg 
Høydepunkter
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Høydepunkter
5.04 Strategi for park- og grøntom

råder

• 
vise hovedgangdrag  som

 
brukes når det er m

ørkt 
• 

sikre trygg ferdsel
• 

attraktive rekreasjonsom
råder

• 
Varm

t lys under 3000K fungerer 
best i grønt landskap. Det 
reflekterer det varm

e i det 
grønne og gir ofte um

iddelbart 
en god følelse hos oss 
m

ennesker. Naturlig lys fra sol 
og overskyet him

m
el kom

m
er 

ovenfra, derfor oppleves lys i det 
grønne m

est naturlig hvis det 
kom

m
er ovenfra. 

• 
Kaldt lys tiltrekker seg flere 
insekter sier siste forskning. Derfor 
bør lys væ

re varm
t når det er 

tent og ha nattslukking.
• 

Unngå lysforurensing. Lys 
nedenfra opp på træ

r gir et m
er 

iscenesatt uttrykk, og antyder en 
spesiell status.

Disse retningslinjene anbefales å  
prinsipper vi  i størst m

ulig grad for å 
spare m

iljøet.

TEKNISK RETNINGSLINJE
FUNKSJONSLYS PARK

Arm
atur type: glødende, m

ed kom
ponent for 

direkte lys ned. Eller avskjerm
et teknisk arm

atur/
spot
Belysningsklasse: P3/P4
Lysfordeling:  avskjerm

et, asym
m

etrisk optikk
Fargetem

peratur: 2000 - 2700K
Plassering: på stolpe senteravstand 15 -20 m

, 
m

å oppfylle krav til belysningsklasse P3/P4
Lyspunkthøyde:  3-5 m

Funksjon park

Hensyn

C

Referansebilde fra gang- og sykkelvei angs Nidelven i Trondheim

Referansebilde fra gang- og sykkelvei angs Nidelven i Trondheim

E

Bæ
rekraftig og m

iljøvennlig belysning i park og 
grøntom

råder tar hensyn til:
Lysforurensing
Lysforurensing er lys som

 stråler ut i luften opp 
m

ot him
m

elen. Dette lyset gjør det vanskelig å se 
stjernehim

m
el. For å unngå lysforurensing m

å en 
sørge for at lyset fordeles på en god m

åte og at 
det lyser kun der det er tiltenkt. Refleksjon av lys, og 
lys fra reklam

eskilt er også kilde til lysforurensing og 
m

å vurderes ut fra dette.
Naturm

angfold
Kartlegging av effekter på planter, insekter, dyr, 
fugler og fisk m

å utføres og væ
re m

ed i evaluering
Lysintensitet.
En nøye vurdering av hvilken intensitet belysningen 
bør ha. Ofte har parker m

er lys enn nødvendig.
Skarpe skygger fra sterke lyskilder ved siden av 
m

ørke om
råder skaper høy kontrast og reduserer 

lesbarhet og følelse av trygghet.
Lysstyring.
Lys m

å ikke væ
re tent på sam

m
e m

åte hele tiden. 
En analyse av når og hvor det er form

ålstjenlig m
ed 

lys gir grunnlag for energibesparelser dersom
 lyset 

kan styres.
Reflekterende overflater.
Lyse overflater reflekterer m

er lys enn m
ørke. Dette 

kan utnyttes for å avpasse lysnivå i forhold til den 
flaten som

 lyset skal reflekteres fra.
Lysfordeling.
God lysfordelig har m

inim
alt m

ed blending og 
skaper avpasset kontrast til om

givelsene rundt.
Lavt energiforbruk - for å unngå unødvendig 
energiforbruk m

å en unngå unødvendig bruk av lys.

5.04 Strategi for park- og grøntom
råder

Høydepunkter

Referansebilde: M
arinen i Trondheim
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• 
Steder der folk m

øtes for å 
oppholde seg eller vandre 
gjennom

.
• 

Har ofte en spesifikk kvalitet som
 

gjør stedet spesielt.
• 

Tilbyr byens befolkning noe 
ekstra.

• 
kartlegge bruk om

 kvelden
• 

spesifikk belysning for hvert sted
• 

evaluere helhet og  
sam

m
enheng

• 
ivareta lang utsikt

• 
balansere lysnivåer 

• 
universell utform

ing.
• 

Atm
osfæ

re og følelse av 
trygghet.

• 
kom

binasjon av vertikal og 
horisontal belysning

Funksjon

Hensyn

Høydepunkter
5.05 Plasser og torg 

TEKNISK RETNINGSLINJE
PLASSER OG TORG

Arm
atur type: kan væ

re spesifikk til kun dette 
om

rådet. Unngå veilysarm
atur.

Belysningsklasse: S4 eller egendefinert
Lysfordeling: egendefinert
Fargetem

peratur: 2000 - 2700K eller 
stedsspesifikk
Plassering: i forhold til landskapsutform

ing og 
om

givelser

E

Blå prom
enade

Torget

Plasser og torg

Det er ønskelig å holde belysning kontrollert og 
innenfor byrom

m
ets gulv, vegger og tak under 

2. etasje. Når om
rådet både har kom

m
ersiell 

aktivitet, og boliger, skal lyskonseptet forene 
disse. Det betyr at butikker, næ

ring og private 
skal forholde seg til grunnleggende retningslinjer 
for å ivareta et helhetlig inntrykk. Størrelse og 
intensitet på lys-skilt, lys fra butikkvinduer og 
kontorvinduer er kontrollert. 
Private belysning på fasader og terrasser er en 
del av helheten.
Lys skal skape et rom

lig og hyggelig m
iljø for 

brukerne hvor aktivitet, akser og stedsspesifikke 
detaljer er fram

hevet.

På plasser og torg kan m
an evaluere følgende:

• 
finnes et naturlig m

idtpunkt som
 kan få fokus 

m
ed lys

• 
hvordan avgrenses plassen og hva har det 
og si for belysning

• 
hvordan oppfattes utsikt til plassen 

• 
hvordan er utsikt ut fra plassen

• 
hvilken spesifikk identitet skal vektlegges og 
hvordan er det best utført

• 
hvordan er plassen visuelt integrert i helhet

• 
hvordan forstås sam

m
enhenger (ferdsel)

Høydepunkter
5.05 Plasser og torg 

Sjøfronten m
ed Tolboden

Byparken

Sjøfronten

Badedam
m

en

Byparken
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• 
lansere visjon og m

ål for egen 
lysfestival.

• 
etablere profesjonell 
organisasjon.

• 
ferdig utarbeidet plan for 
hvordan festivalen skal 
finansieres, drives og avvikles. 

• 
tem

poræ
re installasjoner i 

henhold til tem
a og plan.

• 
utvikle og tilrettelegge steder/
om

råder for installasjoner.
• 

sam
arbeid m

ed andre 
lysfestivaler

• 
utvikle Sjøfronten til 
lyskunstgalleri.

• 
utvikle Stavanger som

 
lysdestinasjon.

• 
definere avgrensede om

råder
• 

tydelig m
ålsetting

• 
lokal brukerm

edvirkning m
ed 

workshops 
• 

utarbeide plan m
ed profesjonelle 

uavhengige konsulenter hvis 
nødvendig

• 
evaluere ferdig resultat

• 
foreslå forbedringer og 
videreutvikling 

Stavanger trenger ekstra glød og lys for 
atm

osfæ
re i den m

ørke årstiden. I de siste 
årene har Stavanger fått utvidet julebelysning 
som

 er tent til slutten av januar. Dette er 
en viktig attraksjon for byens befolkning. 
I noen om

råder som
 på Sølvberget har 

julebelysningen blitt utviklet til vinterbelysning 
m

ed utgangspunkt i lokal (ikke religiøs) kultur. 
M

idlertidig vinterbelysning som
 får henge 

lenger enn tradisjonell julebelysning kan utvikles 
flere steder i Stavanger.

Strategi lysfestival

Strategi sesongbelysning

Høydepunkter
5.06 Strategi for m

idlertidig belysning
Fjord Oslo Light Art Festival ved Akershus Festning, Oslo

Byparken i julelys

Søregata i vinterlys

Høydepunkter
5.07 Strategi for Street Art

Lys på fasader gir orientering i 
bybildet. Når fasadene har kunst får 
de spesiell presentasjon m

ed lys. Om
 

kvelden blir byrom
em

t et galleri som
 

gir spesiell fokus denne kunsten ikke 
kan få om

 dagen

• 
blending til om

givelser
• 

fargegjengivelse
• 

plassering av utstyr
• 

fæ
rrest m

ulig arm
aturer

• 
utstyr m

å ha m
ulighet for 

avskjerm
ing

• 
skyggevirkning fra træ

r og andre 
objekter

TEKNISK RETNINGSLINJE
STREET ART

Arm
atur type: Fokuserbar avskjerm

et 
spotbelysning
Lysnivå: tilpasset til om

givelser
Lysfordeling: jevn m

ed hovedvekt på 
fokuspunkt i m

otiv
Fargetem

peratur: 3000 K
Plassering: på m

ast 
Lyspunkthøyde: over hodehøyde

Funksjon

Hensyn

D

Referansebilde: Tøyen i Oslo 

Referansebilde: Tøyen i Oslo 

Streetart, Strandkaien



80
81

18.06.2021 V06
18.06.2021 V06

Lysende skilt er en effektiv m
åte 

å få oppm
erksom

het på. M
ange 

byer i Europa tillater ikke lysende 
skilt fordi de ofte utgjør visuell støy 
som

 konkurrerer m
ed byens andre 

kvaliteter. Når et lysende skilt lyser 
for kraftig oppleves om

givelsene 
m

ørkere.
Farge og størrelse påvirker hvordan 
du oppfatter om

givelsene.

• 
Størrelse

• 
Lum

inans
• 

Forhold m
ellom

 størrelse og 
lum

inans
• 

Direkte eller indirekte lys
• 

Avstand fra seer til skilt
• 

Høyde og bredde
• 

Plassering og utsikt
• 

Budskap og sam
m

enheng
• 

Grafisk uttrykk og font
• 

Farger
• 

Dynam
ikk eller statisk belysning

• 
Integrasjon i helhet

Stavanger trenger en egen skilt- og 
reklam

eplan. Bildene på denne siden til 
høyre viser noen av problem

stillingene i 
sentrum

. Dagens lysskilt er så lysintense at 
de utkonkurrerer annen funksjonsbelysning.

Funksjon

Hensyn

Kom
m

ersiell belysning
5.08 Strategi for lys-skilt

Eksisterende situasjon 2020 : Utsikt fra Valbergtårnet

Referansebilde : kom
ponert skiltplassering og utform

ing

Torget

M
ålet m

ed retningslinjer for lysskilt er å begrense 
skilt og lysende reklam

e sin dom
inans i det offentlige 

rom
, sam

t sikre en estetisk god utform
ing i felles 

om
givelser. 

All skilting og reklam
e bør væ

re i et hierarki. 
I Oslo brukes en inndeling for generell skilting som

 
følger:
Reklam

eom
råde XS (sårbareom

råder)
Reklam

eom
råde S (boligdom

inerte om
råder)

Reklam
eom

råde M
 (om

råder m
ed blandede 

funksjoner)
Reklam

eom
råde L (næ

ringsdom
inerte om

råder) 

Dynam
isk lysreklam

e er i stadig utvikling. Lysintense 
skjerm

er og installasjoner m
ed bevegelig innhold 

fanger oppm
erksom

heten og får om
givelsene til 

å virke m
ørke. Også lysreklam

e innenfor vinduer til 
næ

ringseiendom
m

er er visuell støy og kan væ
re 

forstyrrende.

Fra skilt og reklam
eplan for Oslo:

Helhetlige byrom
, uforstyrrede siktakser, rolige 

gateløp og vakker arkitektur bør skjerm
es m

ot 
dom

inerende reklam
e. Reklam

en m
å derfor tilpasses 

bebyggelsen, gatene, de offentlige rom
 og de 

øvrige bym
øblene. Gitt et heldig sam

spill m
ellom

 
reklam

e og de øvrige elem
enter, kan reklam

en væ
re 

inspirerende og understøtte byens karakter. Mislykkes 
m

an vil den oppleves som
 rotete og noe negativt, 

uansett budskap på selve reklam
eplakaten.  https://

lovdata.no/static/BV/lf-20090617-0881-02-01.pdf

Retningslinjer

Kom
m

ersiell belysning
5.08 Strategi for lys-skilt

Referansebilder av integrert lys i skilt
Referansebilder av integrert lys i skilt
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Figuren til høyre viser illustrasjon av sm
artbyen 

Stavanger. Stavanger skal etablere seg som
 landets 

ledende sm
artby og settes på kartet som

 et 
internasjonalt kom

petansesentrum
 innen sm

artby-
sektoren. De definerte m

ålene er:
• 

En m
er bæ

rekraftig sam
funnsutvikling. 

• 
Økt innovasjonsgrad og flere arbeidsplasser. 

• 
Brukervennlige, enkle og effektive offentlige 
tjenester.

• 
Bedre livskvalitet og en enklere hverdag for alle. 
Økt tiltrekningskraft på kapital og industri. 

• 
Redusere klim

agassutslipp og bidra til en m
er 

bæ
rekraftig sam

funnsutvikling. 

Utendørs belysning griper inn i flere satsingsom
råder 

for sm
artbyen:

Helse og velferd: Lysnivåer og fargetem
peratur 

som
 reguleres etter brukerbehov, døgnrytm

e, og 
kom

plem
entere lokale forhold som

 dagslys og klim
a.

Utdanning og kunnskap: Lysm
aster i et nettverk av 

sm
art infrastruktur kan bidra til å innhente verdifull data 

om
 hvordan byen brukes.

Energi,  klim
a og m

iljø gjennom
 lavt energiforbruk, 

lite lysforurensing, nattdem
ping og styriring sam

t 
resirkulerbare produkter. 
Urban kunst gjennom

 bruk av lyskunst, gatekunst og 
digital  kunst i byrom

m
et.

Styring og dem
okrati gjennom

 brukerm
edvirkning i 

prosesser som
 om

handler belysning.
 M

ål for Stavanger 

Lys i sm
artbyen

5.09 Overordent strategi 

Lyskunst Brukerm
edvirkning

Lysstyring

Skal 5G i m
asten?

Lysm
astene i en by utgjør infrastruktur koblet til strøm

 
som

 vil væ
re nyttig for fram

tidens sm
artby-løsninger. 

Selv om
 belysning er kun en del av alle m

uligheter 
sm

artbyen byr på, ser vi allerede nå m
ange m

uligheter 
knyttet sæ

rlig til “sm
arte” stolper som

 har funksjoner 
langt utover å kun holde en arm

atur på toppen. 
Det finnes m

aster m
ed antenne for sending av 

datasignaler og som
 har integrert forskjellige sensorer 

og telecom
 utstyr. 

Lysm
aster kan brukes til å sam

le stordata, og tilby 
en rekke tilleggsfunksjoner for brukerne av byen. Vi 
ser for eksem

pel m
aster m

ed kam
era som

 kan finne 
den næ

rm
est ledige parkeringsplassen for bilister 

gjennom
 en app. Det testes m

aster som
 detekterer 

vold og ulykker gjennom
 lyd sensorer og kam

era som
 

fanger opp rop om
 hjelp, høye og brå lyder, og varsler 

redningssentralen direkte. Overvåking og innhenting av 
data for forurensning gjør det m

ulig å tilpasse traffikk, 

5.09 Teknisk utstyr i bybildet
Lys i sm

artbyen

og funksjoner i byutviklingen. Belysning kan tilpasses 
data og inform

asjon om
 klim

a. 

For at dette skal væ
re m

ulig bør utskifting av belysning 
og stolper i dag planlegges slik at det er klart for 
fram

tiden. En m
ast har beregnet levetid på inntil 50 år. 

Hvilke krav stills til m
astene i sam

funnet i 2070? 

Teknologiutviklingen kom
m

er til å fortsette å forandre 
sam

funnet og vi blir m
er og m

er datadrevne. Behovet 
for å sam

le inn data vil øke, og de som
 drifter og 

bygger byen forbereder seg på dette. Vil vi at den nye 
teknikken skal ha egne m

aster, eller skal vi forberede 
lysm

astene for fram
tiden? Alt teknisk utstyr som

 
plasseres i byrom

m
et påvirker hvordan vi opplever 

det. Tydelige føringer for bruk av lysm
aster m

ed 
begrensning i hva som

 kan m
onteres utenpå m

asten 
er nødvendig. 

Eksisterende situasjon i Stavanger

Biologisk påvirkning
Sm

art infrastruktur
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Drift og energibruk for gatelys optim
aliseres for å 

redusere klim
agassutslipp og kostnader. 

Bedre drift av gatelys kan oppnås ved at lys autom
atisk 

tilpasses behovet, og at driftsdata sendes direkte til 
kom

m
unen. Dette gjelder både forbruk av energi, m

en 
også inform

asjon som
 kan redusere avvik og nedetid 

slik som
 varsel om

 defekt lys m
m

. 

Trenden i dag er en overgang fra enkeltstående system
 

til integrerte løsninger i et større nettverk som
 for byen 

gjerne er en form
 for Sm

art City løsning.  I fram
tiden vil 

alt snakke trådløst m
ed hverandre gjennom

 “Internet of 
Things” (IoT). 

1. Energiforbruk

5.10 Sm
art tilpassing av lysnivå av 3 grunner

Lys-styring

Program
m

ert lysscenario, for et avgrenset om
råde, der 

lysnivåer er balansert i et helhetlig bilde for å gi byen 
en estetisk flott presentasjon. 

Det er m
ulig å arbeide som

 i teateret hvor lysnivåer 
balanseres for å kom

ponere et bilde. Dersom
 noe er 

for blendende kan lyskilden dem
pes. Sensorteknologi 

kan benyttes for å trigge ulike lysscenarioer. Et 
program

m
ert lysscenario kan væ

re tilpasset tid på 
døgnet, tid på året, væ

r, spesielle eventer m
ed m

er, 
og hvor all belysning er justert. Belysning kan dem

pes 
m

ye dersom
 den balanseres i et helhetlig bilde i byen 

i egne program
m

erte scenarioer. Dersom
 blendende 

lyskilder dem
pes behøver vi m

indre lys for å se godt.

Sensorstyrt belysning som
 slukkes/dem

pes når ingen 
er tilstede er spesielt viktig å utvikle m

ed tanke på 
vern av biologisk m

angfold. 

Forskning viser at insekter tiltrekkes m
er til de kalde 

bølgelengdene i LED.  Ref blant annet Arne Follestad 
i Norsk institutt for naturforskning så påvirkes m

ange 
arter negativt av lys. Det vil bli viktig å skape m

ørke 
som

 opphever lysbarrierer for insekter, trekkfugler og 
dyr på vandring.

3. Estetikk og balanserte lysnivå
2. Biologisk m

angfold

5. System
atisk evaluering og justering av eksisterende belysning.

Når lysnivåer er justert kan disse utprøves i en testperiode.
Det foreslås at det utarbeides en strukturert m

etode for evaluering av hvordan belysning fungerer i ulike 
om

råder. Siden Stavanger allerede har avansert Sm
art City teknologi for belysning kan denne benyttes m

er 
aktivt for å balansere belysning og lysnivåer. Evaluering av kvalitative og kvantitative m

ål utføres før og etter.
Hvor m

ye energi forbrukes? Funksjonkriterier? Orientering? Estetikk? Utsikt? Trygghetsfølelse? Identitet?  

Fra side 16:

Eksem
pel på styringskjem

a  for balanserte lysnivå: 

5.10 Styringsm
atrise

Lys-styring

Stavanger 2019



 

På de neste sidene vises idéer og inspirasjon til m
ulige løsninger. Alle 

skisser er m
ed utgangspunkt i konsept som

 ivaretar lesbarhet, trygg 
sirkulasjon og Stavanger sin karakteristiske identitet. Illustrasjonene 
er m

ent som
 et utgangspuntk for diskusjon

6.0 Løsning for utvalgte om
råder
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St Petri kirke er et landem
erke synlig fra m

ange steder 
i Stavanger.  Det grønne tårn m

ot nord er viktig for de 
lange siktlinjene (bybrua, sykkelbroa over M

adlaveien 
osv.)

Belysning m
å gjengi den røde fargen på en god m

åte,
få frem

 volum
 og arkitektur, og sam

tidig begrense 
lysm

engden m
ot om

kringliggende bygg. St Petri er 
fondm

otiv fra Pedersgata og Bergelandsgata.

Prosjektet er under realisering.
I illustrasjon på neste side vises Pedersgata m

ed 
historisk lykt langs gateløp.

6.01 Varm
t m

idtpunkt
Nytorget og St Petri

Eksisteredne situasjon

U
like lysfarger spiller ikke 

sam
m

en. Strølys og blending

Nytorget
Referansebilde: Trom

sø Dom
kirke

Visualisering av fasadebelysning og historiske lykter
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Historisk vegghengt arm
atur

Pedersgata får nå ny funksjonsbelysning langs 
sykkefelt på nordsiden av gata fra avskjerm

et 
København-arm

atur.  Trygghet oppleves lettere i et 
hyggelig m

iljø. Eksisterende belysning viser sykkelfelt 
godt, m

en gaten oppleves frem
deles m

ørk.
For å forsterke m

iljø og skape ledelinjer kan m
an 

m
ontere glødende historisk arm

atur på fasade som
 

perler på en rad langs gaten. 

6.02 Perler på rad
Pedersgata

Eksisteredne situasjon

K
ryss kan væ

re 

vanskelig å se 
 

 
 

 

Sydsiden av gaten er m
ørk 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

V
ertikale flater er m

ørke, det 

m
angler visuelle holdepunkter 

i lang utsikt 
 

 
 

Referansebilde: Vegghengt historisk arm
atur, Trondheim

Illustrasjon: Pedersgata m
ed vegghengt glødende arm

atur 
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Pedersgata er en gate for sykkel, bil og forgjengere 
og er den viktigste forbindelsen m

ellom
 Stavanger 

øst og sentrum
. Det er ønskelig m

ed aktivitet i aktive 
første etasjer m

ed butikker og m
øtesteder som

 f.eks 
restauranter.

Gaten er grønn m
ed trerekke på sydsiden av gaten. 

Det grønne løfter statusen på gaten. Historiske (eller 
m

oderne glødende) arm
aturer på lav stolpe i trerekken 

vil skape varm
e, ledelinje og m

iljø. Det vil også heve 
gatens status ytterligere.

Skilting bør holdes i sam
m

e høyde under andre etasje 
langs gaten. Utvalgte fasader kan forsiktig hentes fram

 
m

ed lys for å skape visuelle holdepunkter lang gaten. 
Spesiell oppm

erksom
het til kryssende akser m

ot sjøen. 
Dette gjelder både for sikkerhet og for å m

arkere 
tverraksene som

 åpner m
ot havet.

Historisk m
ast  i trerekke

6.02 Perler på rad
Pedersgata

Referansebilde: Storgata i Trom
sø

Illustrasjon: Pedersgata m
ed glødende stolpe-arm

atur i trerekke
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Oversikt og m
iljø

M
ange beveger seg til fots fra Bystasjonen til 

sentrum
skjernen, og enkelte opplever strekningen som

 
utrygg om

 kvelden.
For å skape m

er oversikt kan det vurderes å beskjæ
re 

træ
r slik at m

an har god oversikt under trekroner. 
Tverrakser fra gaten ned m

ot vannet kan noen steder 
vurderes å åpnes.
Det anbefales tydelige lag av lys: 
• 

Vannkant (varm
 glød)

• 
Gangvei og gate i tydelig linjeføring (varm

 glød)
• 

Funksjonelt lys på vei/gate fra teknisk m
ast 

(avskjerm
et)

6.03 Ledelinje og oversikt
Byparken øst for Breiavatnet

Picture description

Forsterking av funksjonslys 

fra teknisk m
ast som

 lyser 

m
ot gate og m

ot gangvei 

Å
pne tverrakser helt 

ned til vannet 

D
em

pet varm
 glød 

uten blending i 

historiske arm
aturer

R
yddig linjeføring fra 

historisk arm
atur under 

trekroner langs gangvei

Fasadebelysning for 

utvalgte fasader 

langs gaten

Referansebilde: Bankplassen i Oslo

Gangvei langs Breivatnet

Illustrasjon: Gangvei langs Breivatnet
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Portalen til Gam
le Stavanger

Rådhustrappene er et bakteppe eller et fondm
otiv 

i enden av Håkon VII gate i utsikten fra Torget og 
Dom

kirken. Dette er portalen inn til Gam
le Stavanger. 

Fondm
otivet på høyden kan vises fram

 m
ed dybde ved 

å gi det en belysning fra siden som
 henter fram

 det 
grønne og trappene. Dette gjøres m

ed teknisk belysning 
fra Rådhusets tak eller avskjerm

et lys fra m
ast. Historiske 

lykter har dem
pet glød.

6.04 Fondm
otiv

Rådhustrappene

Eksisterende situasjon

H
øyt sidelys på trapper for bdre U

U
.

H
øyt sidelys på det grønen for dybde

Referansebilde: Rådhustrappene i Porsgrunn

H
istoriske lykter uten blending 

Illustrasjon: Rådhustrappene som
 fondm

otiv
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Illustrasjon: Rådhustrappene

Undergangen ved teateret har potensiale for både å 
oppleves tryggere, for å tilby opplevelser og for å gi 
inform

asjon. 
Det finnes m

ange løsninger for denne undergangen, 
m

en det anbefales å la senterpunktet m
ed fontene og 

grønt væ
re et gnistrende m

idtpunkt.

Dersom
 vertikale flater er lysende eller gir nok lys er det 

kanskje ikke nødvendig m
ed lys i him

ling. Lys i him
ling 

kan eventuelt væ
re avskjerm

et.

6.05 Grafisk og spennende 
Undergang ved teateret

Eksisterende situasjon

B
lendende funksjonslys

Skape et attraktivt 

senterpunkt
B
edre synlighet og 

plassering av inform
asjon

A
ktivere m

ørk 

overflate

Illustrasjon: Undergang ved teateret
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Undergang ved teateret
6.05 Grafisk og spennende 

I denne skissen foreslås en interaktiv vegg på høyre 
side. Den kan gjøres tem

atisk for eksem
pel m

ed å 
prom

otere teateret, m
useet eller tursenter.

En interaktiv vegg kan væ
re rent kunstnerisk, invitere til 

sam
skaping eller væ

re ren inform
ativ. 

Uansett utrykk så m
å alle visuelle flater spille sam

m
en i 

en helhet.

Interaktiv vegg

Referansebilde: Konseptskisser som
 viser bruk av farge i undergang. Zenisk for M

oss
Referansebilde: Konseptskisser grafisk lys i undergang. Zenisk for M

oss

Illustrasjon: Undeergang ved teateret
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M
iljøet under bybroen er det som

 er i m
enneskelig 

skala. For å forsterke opplevelsen av trygghet 
anbefales det å hente fram

 det beste i det bygde 
m

iljøet på kveldstid. Selve bybroen kan forsvinne om
 

kvelden, m
ens fokus er på de fine plassene under. 

Dette vil også væ
re en m

er bæ
rekraftig tilnæ

rm
ing 

siden det behøves m
indre utstyr og energiforbruk for 

å oppnå dette.

6.06 Refleksjon under broen
Badedam

m
en

Picture description
Picture description

H
va skal reflekteres i 

badedam
m

en om
 kvelden?

Referansebilde:: refleksjon. Ghent 

Illustrasjon: M
iljøet under broen reflekteres i Badedam

m
en
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For Arneageren gjelder det å forsterke følelsen og det 
m

entale bildet vi har av stedet. Vi husker Arneageren 
som

 varm
 og hyggelig m

ed sjel og atm
osfæ

re.
Det kan gjøres enkelt ved å  nennsom

t ram
m

e inn 
plassen ved å hente fram

 det som
 er der.  Fasaden på 

Film
teatret vil gi varm

e, og historiske veggm
onterte 

arm
aturer gir ledelinjer og varm

 glød. Andre utvalgte 
fasader kan få lys i en kom

ponert helhet. Lys inne fra 
Kulturhuset er en del av bildet. 

6.07 Atm
osfæ

re og 
innram

m
ing 

Arneageren

Referansebilde : Varm
  historisk

Referansebilde H&M
 fasade

Eksisterende situasjon

Funksjonslys blender og bidrar 

ikke til hyggelig atm
osfæ

re

Illustrasjon: Arneageren i varm
 om

sluttende innram
m

ing
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Picture description
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M
ÅL

-Forsterke en varm
 og inviterende atm

osfæ
re

-Forsterke innram
m

ingen av plassen 
- Iscensette rom

m
et

-Gjøre plassen m
er tilgjenglig og hyggelig

HENSYN
-Blending inn i vinduer der det er foreslått fasadelys 
-Plassering av arm

aturer m
ed tankte på herverk 

-Teknisk utstyr som
 tåler m

iljøet 
-Inngrep på eksisterende konstruksjoner 
-Siktlinjer fra næ

rliggende gatene 

6.08 M
ål og hensyn

Arneageren - Pilotprosjekt 

Søregata

Søregata

Laugmannsgata

Søvberggata

Arneageren sett fra Søregata 

Arneageren sett fra Sølvberggata 

FILM
TEATERET 

ROLFSENGÅRDEN

INNGANG SØLVBERGET

FONTENE 

6.08 Løsningsforslag
Arneageren - Pilotprosjekt 

Historisk vegglykt

Historiske lykter på m
ast

Spotbelysning  

Gobo fasadeprojeksjon

Integrertbelysning/utsm
ykking 

FILM
TEATERET  

FILM
TEATERET 

ROLFSENGÅRDEN

INNGANG SØLVBERGET

FONTENEN 
Film

teateret får fasadebelysning m
ed en gobo-

lyskaster m
ontert  på taket til Rolfsengården. (M

ed 
gobo-teknikk kan vinduer m

askeres ut slik at det ikke 
lyser inn.)
I glass inngangsparti på Sølvberget foreslås en 
lysinstallasjon som

 fyller glasshuset. Lysinstallasjonen er  
inspirert av eksisterende arm

aturer fra Sølvberget. 
FONTENEN 
Opsjon 1: Intergrert belysning i fontene
Opsjon 2: Spotbelysning fra historisk m

ast m
ontert ved 

ved fontene. Reflektive m
aterialert på bunn av fontene 

skaper glød (m
å testes)

PLASSEN
Grenerell fuksjonslys på plassen kom

m
er fra arm

aturer 
m

ontert på taket til Rolfsengården og eventuelt 
rundtliggende bygg. M

idt på plassen ved fontenen og 
treet skal det væ

re en m
ast m

ed historiske lykter.
 ROLFSENGÅRDEN
Lys i  takoverhenget til Rolfsengården
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6.08 Film
teateret - Gobo  

Arneageren - Pilotprosjekt 

Goboarm
atur plassert på toppen av Rolfsengården 

lyser på film
teateret.  M

ed gobosjablongen skal vinduer 
m

askeres ut og arkitektur frem
heves ved å bearbeide 

m
otiveet for sjablongen/gobo. M

ed gobolam
pen kan vi 

avgrense og projisere m
otivet presist på fasaden.

Frem
heve arkitektur

M
askere ut vinduer

Redusere ysforurensning
M

inim
ere installasjonskostnad  

Gobolyskaster 

Tradisjonell LED-lyskaster 

LED-Lyskilde

En Tradisjonell LED-lyskaster lyser m
ed et rundt  og jevnt lysbildet. Her kan m

an 
ikke blendet ut vinduer

Gobo/sjablong

Gobosjablong fungerer som
 et filter, den m

askerer ut  lyset der lys ikke ønskes, og slipper gjennom
 

lys der det ønskes.  Et godt eksem
pel på dette er og blende av lys inn i vinduser. M

ed goboen kan 
m

an form
e lysbildet slik m

an ønsker det. 

Skjerm
bildet fra 

lysberegningsm
odell viser 

film
teateret lysatt m

ed 
en gobo-lyskaster uten 
Gobosjablong for og se om

 vi 
har nok dekkning m

ed en lam
pe   

Tradisjonell LED-lyskaster 
for å fram

heve vertikal fasade  
Lys bak skilt

6.08 Sølvberget   
Arneageren - Pilotprosjekt 

Eksisterende belysning under glass inngangsparti 
foreslås erstattet m

ed en lysinstallasjon som
 skal gi 

glød i glassrom
m

et sam
tidig som

 den gir fuksjonslys 
ved inngangspartiet. Lysinstallasjonen foreslås satt 
sam

m
en av eksisterende arm

aturer fra Sølvberget for 
og skape en helhet m

ellom
 interiør og eksteriør.  

Dekorativ lys-
installasjon 

for å m
arkere 

Eksisterende arm
aturer fra da Sølvberget ble 

bygget i 1987 
Inngang til Sølvberget fra Areageren 

Sølvbergets travertin fasader frem
heves m

ed sm
å 

spot-arm
aturer m

ontert på baldakin taket. Lys skal 
fram

heve og ram
m

e inn inngangspartiet. 
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6.08 Fontenen   
Arneageren - Pilotprosjekt 

Brosteinen i Areageren er lagt i et m
øster som

 som
 

sentreres rundt fontenen. Fontene sllik den fram
står er 

ikke enkel å løse.  To m
ulige løsninger kan utredes

1. Integrert lys i fontenen. 

2. .Lysette fontenen m
ed spot fra fra treet 

Opsjon 2
M

ulighet for og feste en liten spotarm
atur 

i treet m
ed stropp. Spotten lyser ned 

på fontenen. Inni fontenen foreslås det 
refletive gullaktige m

aterialer som
 vil 

reflektere opp som
 varm

 refleksjon   

Opsjon 1
Intergrete vanntette arm

aturer i fontene. 
Arm

aturere plasseres neders i fontene 
under hvert vannfall. 

Referansebilde

6.08 Areageren - Plassen   
Arneageren - Pilotprosjekt 

Fasadem
ontert historiske lykt m

ontert på vegg. 
Lykten er svakt glødende som

 vil gi ledelinje og varm
 

atm
osfæ

rer. 
Plassbelysning/ scene belysning kom

m
er fra  

spot arm
aturer m

ontert taket fra Rolfsengården, 
Film

teateret eller Sølvberget.  

Det m
å gjøres en vurdering av belysningen under 

overhenget til  Rolfsengården 

Sam
m

e type lykt som
 er langs sm

å gatene i rundt 
Arneageren kan brukes i dette om

rådet for og få en 
helhetlig utform

ing. 

Historiske m
ast  

m
uligens m

ed flere 
lykter som

 sam
lende 

punkt  m
idt på 

plassen 

Eksisterende teknisk 
m

ast fjernes 

Fasadem
ontert 

historiske lykt

historisk lykt, Stavanger

historisk lykt, Stavanger
historisk lykt, Stavanger

Referansebilde: fasadem
ontert 
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Vinterbelysning
Sosialt sam

lingspunkt i et fint m
iljø. Handel og 

restauranter. Bibliotek og kulturhus. Alt dette kan få en 
ekstra attraksjon på den m

ørkeste tiden.
Treet er et naturlig m

idtpunkt som
 brukes i dag til 

julebelysning. M
en en kan tenke seg m

ange ulike 
m

idlertidige løsninger her om
 vinteren.

Alle i Stavanger har eierskap til dette stedet. Plassen 
fungerer slik plasser i syd-europa gjør: en ram

m
e m

ed 
et senterpunkt.

Arneageren
6.09 Atm

osfæ
re og 

innram
m

ing 

Referansebilde lys i tre

Illustrasjon: Arneageren i varm
 om

sluttende innram
m

ing m
ed sesongbelysning i tre
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Arkitektur og volum
Dette om

rådet oppleves m
ørkt i eksisterende situasjon. 

Oljem
useets fasade i reflekterende m

etall og m
ørk 

stein er krevende å vise fram
 m

ed lys. Illustrasjonen til 
høyre viser hvordan bygget kan tre fram

  gjennom
 sin 

spennende arkitektur og volum
er.

Langs den blå prom
enaden vises ny spesialdesignet 

m
ast m

ed blå signatur LED.

6.10 Sjøfrontens blå tråd

Oljem
useet og den 

Blå Prom
enaden

Referansebilde

Illustrasjon: Oljem
useet og den Blå prom

enade
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Sjøfronten i Stavanger har store dim
ensjoner og 

innram
m

er hele byen. Størrelsen på bygg og gater 
påvirker hvordan den Blå prom

enaden oppleves når 
du går langs den. Den Blå prom

enaden har høy status 
m

en den er ikke nok synlig i by-bildet. Prom
enaden 

kan tydeliggjøres og viderutvikles m
ed en m

ast 
som

 fungerer både i dagbildet og om
 kvelden. Når 

sjøfronten i nord står for tur til videreutvikling skal de  
offentlige rom

m
ene og prom

enade ved sjøfronten, som
 

invitere til hyggelig opphold, fram
stå ryddig og tydelig.

Den Blå prom
enaden forsterker identitet som

 utrykker 
status, stolthet og egenart og som

 står ut og m
arkerer 

Stavanger som
 Sjøfartsby.

Utform
ing skal ta hensyn til utsikt fra gatenivå, i tillegg 

til begge sider av vågen, om
rådene langt unna, og fra 

bygningene rundt. Belysningen skal styrke følelsen av 
trygghet og sikkerhet og invitere til bruk.

Sjøfronten i Stavanger tåler store dim
ensjoner. En 

spesialdesignet m
ast kan utform

es i en fam
ilie, hvor 

dim
ensjon er tilpasset for de ulike om

råderne. M
asten 

kan også tilrettelegges for å ha fasadebelysning for 
Sjøhusrekken.
M

asten skal væ
re en signatur for Sjøfronten. 

Flere m
uligheter:

6.10 Sjøfrontens blå tråd

Oljem
useet og den 

Blå Prom
enaden

På South Bank i London er de høye skråstilte m
astene er utform

et i be-
tong. Lyskilder er m

ontert skjult i en m
etallring som

 er plassert m
idt på 

m
asten. M

astene er plassert langs en generøs elveprom
enade og har 

blitt et landem
erke for om

rådet. Utform
ing av m

astene bidrar til en spesi-
fikk stedsfølelse og identitet både om

 dagen og om
 kvelden. I tillegg er de 

funksjonelle og fleksible m
ed hensyn til aktivitetene som

 er program
m

ert 
for stedet.

Referanseprosjekt     Southbank i London.

Idéskisse til m
ast  for Blå Prom

enade

Illustrasjon: Oljem
useet og den Blå prom

enade

Funksjonell:

Estetisk:

• 
Lesbarhet, UU

• 
Trygghet og sikkerhet

• 
Visuelle holdepunkt i siktlinje

• 
Ledelinjer

• 
Jevnhet

• 
Lyskvalitet uten blending

• 
Tilstrekkelig lysintesitet 

• 
Lavt energiforbruk m

ed sm
arte funksjoner

• 
Høy status som

 vises i utform
ing, 

plassering og m
aterialvalg. 

• 
Tydelig og m

odig identitet for 
Havneparken og havneprom

enaden
• 

Kom
binasjon av funksjonell- og 

effektbelysning 
• 

Sam
m

enheng m
ellom

 Sjøfront nord, 
sentrum

 og Kulturhuset
• 

Gode siktlinjer
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6.11 Vågen ram
m

et inn 
Sjøhusrekken

Løft blikket og se langt, se over Vågen. Opplev hele 
byrom

m
et rundt Vågen uten blendende kilder og m

ed 
flotte fasader i en helhet. Det innebæ

rer at byggene får 
fasadebelysning for å skape en tredim

ensjonal ram
m

e. 
I Stavanger sitt våte m

iljø vil denne løsningen bidra til 
m

indre lysforuresning og bedre synlighet fordi lys ned 
på våt m

ørk asfalt gir lite synlighet. Gjennom
 å vise 

fram
 det beste Stavanger har å by på, m

iljøet rundt 
Vågen, skapes bedre lesbarhet og orientering. 

Fasadebelysning foreslås etablert langs Sjøhusrekken, 
og fasadene rundt Vågen, for å gi m

uligheten til å 
oppleve hele det om

sluttende byrom
m

et sam
let. 

For å få et helhetlig bilde bør 2/3 av byggene ha 
fasadebelysning.

Fasadene binder byrom
m

et sam
m

en, gir oversikt og 
skaper ledelinjer. M

asten bør væ
re solid og tøff, og vise 

sitt klare form
ål gjennom

 plassering, sam
t teknisk og 

estetisk design. 
Fasadene belyses avskjerm

et kontrollert og presist fra 
arm

aturer plassert på spesialm
ast for Sjøfronten.

Høye spesialdesignete  m
aster gir m

ulighet for både 
fasadebelysning og for god funksjonell belysning uten 
at m

astene står for tett. Dette bidrar til at om
rådet 

holdes ryddig og åpent. 

Projisert lys på fasaden utenfra gir noen ganger et 
bedre resultat enn fasadebelysning som

 er festet på 
sam

m
e fasade som

 den skal lyse på. Dette er fordi det 
vil bli m

er intenst lys i om
rådet næ

rt arm
aturen, noe 

som
 ikke bidrar til å forstå volum

 når en ser et bygg fra 
avstand. 

I bildet under av eksisterende situasjon ser vi 
potensialet for forbedring. For å oppnå et vellykekt 
resultat m

å alle væ
re m

ed på en helhetlig tilnæ
rm

ing. 
Det kan bli nødvendig å regulere lysende reklam

eskilt. 
Dersom

 alle gårdeiere og kom
m

unen sam
arbeider 

om
 å løfte Sjøhusrekkens identitet m

ed bevisst 
presentasjon om

 kvelden, vil det bidra til å gi Stavanger 

en attraksjon som
 øker trivsel, bruk og besøk om

 
kvelden.
Det er m

ange eksem
pler fra andre byer at dette er en 

vellykket strategi. 
Illustrasjon på neste side viser hvordan lys kan vise 
fram

 om
rådet i en om

sluttende helhet. Konseptet 
krever presisjon m

en er fult m
ulig å gjennom

føre uten 
lysforurensing eller blending inn vinduer.
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Lorem
 Ipsum

 is sim
ply dum

m
y text of the printing 

and typesetting industry. Lorem
 Ipsum

 has been the 
industry’s standard dum

m
y text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type and 
scram

bled it to m
ake a type specim

en book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap 
into electronic typesetting, rem

aining essentially 
unchanged. It was popularised in the 1960s with the 
release of Letraset sheets containing Lorem

 Ipsum
 

passages, and m
ore recently with desktop publishing 

software like Aldus PageM
aker including versions of 

Lorem
 Ipsum

. 

Lorem
 Ipsum

 is sim
ply dum

m
y text of the printing 

and typesetting industry. Lorem
 Ipsum

 has been the 
industry’s standard dum

m
y text ever since the 1500s, 

when an unknown printer took a galley of type and 
scram

bled it to m
ake a type specim

en book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap 
into electronic typesetting, rem

aining essentially 
unchanged. It was popularised in the 1960s with the 
release of Letraset sheets containing Lorem

 Ipsum
 

passages, and m
ore recently with desktop publishing 

software like Aldus PageM
aker including versions of 

Lorem
 Ipsum

. 
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