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Bakgrunn 
Dette er Bodø kommunes første belysningsstrategi. Imidlertid er belysning del av kommunalteknisk 
norm, retningslinjer for gatelys i Bodø kommune og er omhandlet i forslag til kommuneplanens 
arealdel 2022-2034 § 4.2 Generelle kvalitetskrav som sier at «Det skal legges til rette for bruk av 
uteoppholdsarealet året rundt, for eksempel belysning, klimaskjermede oppholdssoner snølek og 
adkomst. Det skal gjøres rede for belysning i utomhusplaner. For større uteomhusarealer kan det i 
reguleringsplan stilles krav om det skal lages en belysningsplan.». Det er tidligere utarbeidet en 
veileder til belysning i Bodø kommune. 
 
I tilknytning til budsjettbehandling for Bodø kommune i sak 0164/20 den 09.12.2020 ble verbalen 
«Belysningsstrategi - En bevisst tilnærming til lyssetting kan gi økt trivsel, større trygghetsfølelse, 
redusert energibruk og mindre lysforurensing i Bodø by. Bystyret ber om at det utarbeides en 
belysningsstrategi som tar for seg disse temaene» vedtatt. 
 

Forankring 
Belysningsstrategien bygger på de tre hovedmålene som er definert i kommuneplanens samfunnsdel 
(2021-2033): 
 

Bodø – Mennesket i sentrum 
Bodø – smart og grønne 
Bodø – motor i nord 

 
Gjennom kommuneplanens samfunnsdel er FNs bærekraftsmål bærebjelken i hvordan Bodø skal 
jobbe med utvikling av kommunen. Belysningsstrategien for Bodø sammen med Smart by Bodø skal 
bidra til å nå følgende bærekraftsmål;  
 

#9 Industri, innovasjon og Infrastruktur  
#11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn  
#12 Ansvarlig forbruk og produksjon  
#13 Stoppe klimaendringene og  
#17 Samarbeid for å nå målene  

 
Utendørsbelysning griper inn i flere satsingsområder for Smart by Bodø. Bodø bystyre har vedtatt å 
opprette et pilotområde i Bodø bykjerne for Smart by Bodø som skal være et testområde for ny 
teknologi og metoder. 
 
Belysningsstrategien er videre forankret i Bodø kommunes «Klima- og energiplan 2019-2031» hvor 
strategien skal bidra til oppfyllelse av reduksjon i energiforbruk gjennom planlegging og utvikling av 
fremtidens lavutslippssamfunn. 
 

Om belysningsstrategien 
Belysningsstrategien er en strategi på overordnet nivå. Imidlertid vil strategien gi føringer til hvordan 
belysning i Bodø skal planlegges, bygges og kontrolleres. Brukere av planen vil være utbyggere og 
planleggere i Bodø. Strategien vil gi enkelte oppgaver til administrasjonen i Bodø kommune med 
hensyn til planlegging, bygging og oppfølging. 
 

Om Bodø 
Bodø er en internasjonal by, fylkeshovedstad, regionalt senter og hovedsete for flere nasjonale og 
regionale myndigheter – herunder luftfartstilsynet og Felles operative hovedkvarter FOH. Bodø er en 
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universitetsby med Nord Universitet samt underavdelinger fra andre universiteter i Norge. Man 
opplever Bodø som en by med sterk lokal og regional forankring, samtidig som byen er internasjonal 
med et stort mangfold av nasjonaliteter og en hører mange forskjellige språk i byen. 
 
Bodø by ble grunnlagt i 1816 med Hundholmen som bykjerne. Bombing og påfølgende branner 
under andre verdenskrig førte til omfattende ødeleggelse av den originale trehusbebyggelsen og 
byens opprinnelige struktur. Bodø er av den grunn en gjenreisningsby hvor «Svenskbyen», 
«Plysjbyen» og deler av bebyggelsen i Storgata mellom Torget og Bankgata Byen viser denne 
historien. Byen gjennomgår nå en ny stor byomforming med Molobyen på den ene siden og «Ny by – 
Ny flyplass» på den andre siden av bykjernen. Bodø har satset på sentrumsutvikling i flere tiår – 
Nerbyplanen (2008) åpnet for høyhus og kommuneplanens arealdel 2014-2030 åpnet for 
boligbebyggelse i bykjernen for å nevne noen sentrale hovedtrekk i byutviklingen. Bodø ble valgt til 
«Attraktiv by» i 2016 og fikk prisen «attraktivt sentrum» i 2018. Bodø er valgt til Europeisk 
kulturhovedstad i 2024. De grep som Bodø har gjort over tid, har bidratt til ny vitalitet og økt 
selvfølelse med stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.  
 
Bodø er en båndby med mange ulike og unike kvaliteter. Båndbyen har sitt utspring i at Bodø inntil 
2021 var hovedflyplass for luftforsvaret og støy fra denne virksomheten medførte at bygging av byen 
måtte strekke seg bort fra bysentrum. Nedleggelse av hovedflyplassen for luftforsvaret og flytting av 
flystripen 900 meter sørover fra dagens plassering gir Bodø kommune mulighet for å konsentrere 
utbyggingsmønsteret inn mot bysentrum. Flyttingen åpner for store muligheter for fortetting og 
urban byutvikling. Videre gir dette muligheter for å kunne etablere Bodø som et multimodalt 
knutepunkt for logistikk der fly, tog, båt og bil kombineres i kort avstand mellom transporttilbudene. 
 
Satsning på myke trafikanter og sykkel i bysentrum – reduksjon av gateparkering – nytt grønt og økt 
kollektivtilbud og bedre løsninger for bilister, kollektiv og myke trafikanter gjennom Bypakke Bodø – 
bidrar til at Bodø oppleves mer tilgjengelig og mer miljøvennlig av byens innbyggere. I 2018 ble 
kommunedelplan for Sykkel vedtatt. I denne planen defineres prioriterte sykkelveger og 
trafikkløsninger for sykkel. Etablering av Havnepromenaden og vedtak av Handlingsplan for parker 
og byrom bidrar til et grønt og inkluderende bysentrum i tillegg til at disse planene legger til rette for 
folkehelse, attraktivitet, fritidsaktiviteter mv. 
 

Bærekraftsmål 
Bærekraftig og miljøvennlig belysning i park og grøntområder tar hensyn til: 
 
Lysforurensing 
Lysforurensing er lys som stråler ut i luften opp mot himmelen. Dette lyset gjør det vanskelig å se 
stjernehimmel. For å unngå lysforurensing må en sørge for at lyset fordeles på en god måte og at 
det i hovedsak lyser der det er tiltenkt. Refleksjon av lys, og lys fra reklameskilt er også kilde til 
lysforurensing og må vurderes ut fra dette. 
 
Naturmangfold 
Kartlegging av effekter på planter, insekter, dyr, fugler og fisk må utføres og være med i vurderingen 
av belysning. 
 
Lysintensitet 
En nøye vurdering av hvilken intensitet belysningen bør ha. Ofte har parker mer lys enn nødvendig. 
Skarpe skygger fra sterke lyskilder ved siden av mørke områder skaper høy kontrast og reduserer 
lesbarhet og følelse av trygghet. 
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Lysstyring 
Lys må ikke være tent på samme måte hele tiden. En analyse av når og hvor det er formålstjenlig 
med lys gir grunnlag for energibesparelser dersom lyset kan styres.  
 
Reflekterende overflater 
Lyse overflater reflekterer mer lys enn mørke. Dette kan utnyttes for å avpasse lysnivå i forhold til 
den flaten som lyset skal reflekteres fra. 
 
Lysfordeling 
God lysfordeling har minimalt med blending og skaper avpasset kontrast til omgivelsene rundt. 
 
Lavt energiforbruk  
Unngå unødvendig energiforbruk må en unngå unødvendig bruk av lys. 
 

Universell utforming (UU) 
Det er utarbeidet syv prinsipper for universell utforming: 
 

1. Enkel og intuitiv i bruk – Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens 
erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå. 

2. Forståelig informasjon – Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren 
på en effektiv måte. 

3. Toleranse for feil – Utformingen skal minimere farer og skader som kan gi ugunstige 
konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger. 

4. Like muligheter for alle – Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med 
ulike ferdigheter. 

5. Fleksibel i bruk – Uansett individuelle preferanser og ferdigheter.  
6. Lav fysisk anstrengelse – Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum 

besvær. 
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk – Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre 

tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, 
kroppsstilling og mobilitet. 

 
Universell utforming for belysning handler i første rekke om 3 ting: 
 

1. Plassering av utstyr  
2. Mulighet for å se og orientere seg 
3. Kontrast i fysiske materialer 

 
Lys viser fram den fysiske verden, og derfor må lys ses i sammenheng med omgivelser, 
landskapsutforming, farge og materialbruk. 
 

Blending og balanse 
Øyet går automatisk til det lyseste punktet i synsfeltet. Det er viktig at øyet ikke i for stor grad 
trekkes mot blendende lyskilder, men mot de objekter og rom som kildene lyser på. 
 
Dersom det er mange blendende lyskilder, vil blikket hoppe rundt og det kan ta tid før vi forstår 
omgivelsene. Det menneskelige øyet er konstruert slik at det regulerer hvor mye lys som slippes inn. 
Er det mye lys så regulerer øyet seg og slipper inn mindre lys, og blir dermed mindre i stand til å 
oppfatte de mørke feltene. 
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Følgende punkter evalueres ved bruk av belysning: 
 

• Lesbarhet, orientering og visuell orden 

• Balanse mellom vertikal belysning (fasade) og horisontal belysning (gatelys) 

• Opplevelsen av lys og sammenheng er viktigere enn lysnivå 

• Fordi øyet alltid justerer seg etter det lyseste punktet i synsfeltet er bevisst fordeling av 
lys et virkemiddel for UU. 

• Plassering av utstyr med minst mulig fysiske hindre 

• Blendingsfri belysning 

• Bedre lesbarhet av gatesituasjon og inngangspartier til bygg ved plassering av 
lysarmaturer og lys på vertikale flater 

 

Vi ser ikke lysstyrke – vi ser kontraster 
Øyet oppfatter forskjellen i luminans. Et nøkkelbegrep i veibelysning er luminans som måles i 
Candela som er lysstyrke reflektert fra overflaten. 
 
Lystekniske begreper 

 
 
 
 
Vanligvis beregner man luminans for veier og gater med biltrafikk, mens man beregner luxverdi for 
gang og sykkelveier. Luxverdi sier egentlig lite om lesbarhet. 
 

Effekt, P W 



  

BELYSNINGSSTRATEGI BODØ KOMMUNE 8 

 

 
Betegnelser for lys 
 
Luminans avhenger av reflekterende egenskaper og observatørens synsvinkel. Det vil si at et lyst 
dekke, for eksempel lys grus, vil oppleves lysere enn grå asfalt med samme lysintensitet (luxverdi). 
Dette betyr at det er overflaten som skal belyses, som bestemmer hvor mye lys man oppfatter. 
Dette beregnes i lysberegningsprogram hvor man setter inn en faktor for refleksjonsgrad. 
 

Dag-/nattidentitet - Fordeling av lys 
Hva er det som 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 med visuelle holdepunkter. Det er dette som gir 
oss mulighet 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 man 
fortere usikker og utrygg. Om kvelden kan andre kvaliteter ved bymiljøet vises fram enn om dagen. 
Når belysningen viser et sammenhengende og balansert bilde kan det framheve identitet og 
atmosfære som styrker stolthet og stedstilhørighet. 
 

Lysforurensning 
Lysforurensning karakteriseres som overflødig lysstyrke, forårsaket av lys som spres i utilsiktet 
retning. Begrepet strølys er ofte brukt om denne typen lys. Effekter som karakteriseres som 
lysforurensing, er: 
 

• Himmelglød skapes av høye lysnivåer i for eksempel en by eller et tettsted, og gir samlet 
en mengde lys som sendes opp mot himmelen og kan ses som en lys-sky, eller kuppel på 
nattehimmelen. 

• Påtrengende lys er når lys forårsaker forstyrrelser og ubehag, både visuelt og biologisk. 

• Blending er lys som negativt påvirker synsevnen, og skaper synsnedsettelse eller ubehag 
 

Påvirkning  
Alle levende organismer påvirkes av lyset. Forskere advarer om at lys til feil tid forstyrrer 
døgnrytmen hos dyr, planter og mennesker. Døgnrytmen justeres ut fra tilgang til lys og mørke og er 
essensiell for overlevelsen til 60% av virvelløse dyr og 30% av virveldyr. Forskning viser at de fleste 
virveldyr bruker stjernenes posisjon på nattehimmelen og solen på dagtid til orientering. 
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Generelt bidrar lyskilder med høy andel blått lys, mer til lysforurensing enn lyskilder med gult, 
oransje og rødt lys, fordi det lettere spres til atmosfæren. Det blå lyset er karakteristisk for dagslyset. 
Mennesker og flertallet av arter har biologiske prosesser, som for eksempel hormonproduksjon, 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 må derfor benyttes med særlig aktsomhet. I en internasjonal undersøkelse 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. Ulike arter påvirkes på 
forskjellige måter av de ulike bølgelengdene av lys. For eksempel påvirkes fuglers orienteringsevne 
av røde gule og hvite bølgelengder med lys, mens varmhvit og farget lys kan forstyrre deres 
migrasjon og flyve mønster. 
 

Kunstig lys – effekt for mennesker 
Lys er avgjørende for opplevelse og trygg bruk av urbane rom på kveldstid. Lys kan skape hyggelig 
atmosfære 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 mulighet for aktivitet ivaretas 
med kunstig lys. I tillegg kan det urbane rommet tilføres nye kvaliteter og opplevelse med lys. 
I en by som Bodø med mildt omskiftelig kystklima beliggende ved polarsirkelen, kan vinteren med 
mørketid oppleves lang og mørk fordi lite lys reflekteres fra våte mørke omgivelser. Mørke dager 
oppleves mørkere i Bodø enn for eksempel i et tørt, snørikt område, hvor man ser sola og 
omgivelsene reflekterer lyset. 
 
Forskere1 har undersøkt menneskelig interaksjon med lys i relasjon til sitt miljø over tid. De fant at 
både grunnlaget for kultur og sosial dynamikk er sterkt knyttet til naturlig lys og naturens syklus med 
dag og natt. Den kunstige belysningen er et gode, samtidig som den forhindrer dyr og mennesker fra 
å oppleve naturlig mørke og nattehimmelen. Vårt instinkt gjør at vi mennesker ønsker å tilføre mer 
lys når omgivelsene oppleves mørke. Dersom lyssetting gjøres uten å ta vårt synsapparat og våre 
biologiske prosesser med i betraktningen er resultatet ofte at vi skaper mer blending og mer 
reflektert lys som skaper lysforurensing. Vi risikerer også fysisk påvirkning ved overdreven bruk av 
kunstig lys.  
 
Forskning har påvist at lys påvirker blant annet regulering av døgnrytmen og hormonproduksjon, 
påvirkning på hjerterytmen, regulering av kroppstemperatur og hjerneaktivitet. 
 

Kunstig lys – effekt på dyr 
Sett fra naturens perspektiv er alle typer kunstig belysning når det naturlig ville vært mørkt 
lysforurensning. Lys kan bli en barriere for migrerende arter som navigerer etter det naturlige lyset 
og mørket, eller stjernehimmelen. Veilys og høyhus kan bli feller, fordi fugler og insekter tiltrekkes av 
lyskilder og derfor kan endre flyvemønster. Lyssatte broer kan hindre fisk fra å svømme oppstrøms2. 
Konsekvensene for hver enkelt art og deres populasjon er ukjent. 
 
Hensyn 
Med hensynsfull og bevisst planlegging kan vi få best nytte av de positive effektene kunstig belysning 
kan ha for mennesker, og minske de negative effektene og påvirkningen på miljøet. For å oppnå 
dette må menneskelige behov så vel som naturmangfold, lokale arter, planter, og trær utredes og 
hensyntas gjennom målrettete tiltak. 

 
1 GONCALVES, E., FERREIRA, A. M. & CHRISTAANS, H. 2011. Light as part of a more sustainable world. An International Conference on 
Sustainable Design Strategies in a Globalization Context 
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Tiltak for å redusere og kontrollere lysforurensning 
I dag finnes det ingen nasjonale retningslinjer for regulering av lysforurensing. Lovverket gir rom for 
at hver kommune kan pålegge regulerende tiltak. 
 
1. Generelle og allmenne tiltak 
Basert på den kunnskapen vi har om lysforurensing og påvirkning på arter kan det stilles generelle 
begrensninger for å kontrollere og minske de negative effektene i et område. I Bodø sentrum skal 
det ikke etableres permanent belysning på trær. Videre skal man etterstrebe og unngå at belysning i 
nærheten av trær, rettes mot og “søler” lys på trærne, for eksempel skal gatelys skjermes mot, eller 
plasseres vekk fra trekroner. 
 
2. Behovsanalyse - soneinndeling 
En utredning av behov for belysning bør gjøres ved en inndeling av urbane og rurale områder i soner 
som gir oversikt over hvem som er brukere, hvilke arter som finnes i området og hvor det finnes 
særlig sårbare arter. Tiltak for reduksjon av negativ påvirkning fra kunstig lys, med relaterte krav til 
regulering av lyset må justeres i henhold til både menneskelig bruk og arter på stedet. 
Behovsanalysen tar utgangspunkt i naturens behov først. Enkelte arter er mer sårbare i spesifikke 
tider på året/døgnet og kan hensyntas da.  
 
3. Behovsanalyse - enkeltprosjekt 
For alle større byutviklings- og byggeprosjekt skal det stilles krav om at utbygger bestiller en 
belysningsplan eller et lyskonsept som ivaretar generelle og spesifikke reguleringer for 
lysforurensing, og Bodøs strategiplan for belysning. Belysningsplanen skal utføres som en del av 
reguleringsplanen og følge byggesaken. I utredningen for ethvert prosjekt som lyssettes skal tiltak 
for å redusere lysforurensing, og relaterte krav som må stilles for å sikre reduksjon, i prosjektering og 
gjennomføring vurderes og beskrives.  
 
Relevante tiltak er: 
 

A. Redusere lyset. 
 

• Maksimumskrav til mengde lys som utstråles, fra lysarmaturer og lysskilt som sender ut 
lys 

• Maksimumskrav til mengde lys som reflekteres, fra alle flater som lyset treffer 
(horisontale flater på gateplan og vertikale flater). 

 
B. Redusere tid for bruk: Dimming, nattsenking og slukking. 

• Krav til kartlegging av tider for bruk, og nytteverdi vs. negative effekter av lyssetting ved 
bruk, for mennesker og arter som finnes i et område. 

• Krav til dimming eller slukking til tider hvor bruken av området er redusert og lyset har 
liten nytteverdi for brukere (for eksempel når dagslys gir tilstrekkelige lysnivåer). 

• Krav til nattsenking og slukking i koordinerte soner og områder. 

• Krav til dimming eller slukking når sårbare arter kan være spesielt utsatt. 
 

C. Redusere strølys og blending fra lyskilder. 

• Krav til avskjerming og retning som lyset kan rettes i. Krav om lys-beregning, og fysisk 
testing av strølys, med dokumentasjon. 

• Reduksjon av lys og lysutstyr er den mest effektive og miljøvennlige måten for å 
forhindre negative konsekvenser av lyssetting i tillegg til reduksjon.  
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• Der reduksjon ikke er mulig eller ønskelig kan man også: 
 

D. Regulere fargetemperatur og spektral fordeling for å redusere lysforurensing til beste for 
brukere og arter som påvirkes av lyset. 

 

• Krav til spesifikk spektralfordeling og fargetemperatur som reduserer negativ påvirkning 
av særlig sårbare arter. 

 
Dokumentasjon og etterkontroll av reduserende tiltak 
For et hvert prosjekt som lyssettes skal det gjennomføres en etterkontroll av tiltak for å redusere 
lysforurensing, med påfølgende justering av lysnivåer og andre tiltak for levert og installert løsning. 
Hvilke krav som er etterlevd, og eventuelle avvik skal dokumenteres. Bodø kommune v/Bygg og 
miljø er tilsynsmyndighet. I samarbeid med byggherre skal det lages en plan for oppretting av avvik 
med tidsfrist for gjennomføring. Rapport fra etterkontroll, eventuell plan for oppretting og 
dokumentasjon av oppretting skal innlemmes i FDV dokumentasjon (forvaltning, drift og 
vedlikehold) for prosjektet.  
 
Dokumentene skal være offentlige og åpne for innsyn. Etterkontrollen skal gjennomføres av et 
uavhengig firma med lysdesignkompetanse som ikke har vært involvert i leveranse av eller 
installasjon av produkter. 
 

Visuell evaluering av lysbruk i sammenheng med omgivelsene 
Det blir dessverre mer og mer vanlig at prosjekter som visuelt oppfattes som godt integrert i 
omgivelsene om dagen, ikke fungerer like godt om kvelden.  
 
Også lys som skinner innenfra eller fasadebelysning kan være problematisk for det offentlige rom. 
Gate/veibelysning er en viktig del av helheten, men ikke lenger den eneste belysningen utendørs. 
Derfor må veibelysning sees i sammenheng med de andre faktorene som spiller inn for at mennesker 
og miljø får beste løsning.  
 
For evaluering av nye utbyggingsprosjekter bør flere forhold evalueres med hensyn til lysbruk. 
Evalueringskriterier må variere med hvilken funksjon utbyggingsprosjektet har, men det viktigste er 
hvordan prosjektet integreres i helheten. Under er noen kriterier som er med å påvirke hvilken type 
belysning nye prosjekter bør ha for å oppnå en god integrasjon. 
 
Evalueringskriterier for «Visuell evaluering av lys i sammenheng med sine omgivelser»: 
 

• Kontekst  
o Eksempel: Bodø jernbanestasjon og Glasshuset er to områder som har høy 

sirkulasjon av mennesker, men som knytter seg til den urbane veven på ulike måter, 
både funksjonelt og geografisk. Her bør en definere hvordan prosjektet inngår i 
byens helhet i den mørke årstiden når det er vått og mørkt. 

 

• Innhold og funksjon 
o type bruk er med å definere omfang og mengde og struktur for belysning. 

 

• Siktlinjer, nærvirkning og fjernvirkning 
o Forstå siktlinjer og utfordring med blending. Hvor oppleves bygget fra? Vil byggets 

belysning trekke fokus vekk fra andre landemerker eller visuelle holdepunkter? 
Dersom det er et høyhus i ellers lav bebyggelse, bør både nær- og fjernvirkning 
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evalueres. Er det et høyhus med glassfasade hvor fasadebelysning kommer inne fra 
bygget bør dette være med i evaluering av hvordan dette presenterer seg mot byen 
etter arbeidstid. 

 

• Byggets arkitektur, herunder materialitet, farger og refleksjon 
 

• Omkringliggende arkitektur.  
o Hvordan møter ny belysning det som er der fra før? 

 

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

møter resten av byen, er oftest det nivået som bør ha mest lys. 
 

• Spesifikke egenskaper og særtrekk.  
o Enkelte egenskaper til et bygg ber om spesifikk belysning, dette bør også være 

evaluert opp mot helhet og kontekst. 
 

Lysverktøy 
Det anbefales å bruke armaturer for å skape miljø, visuelle ledelinjer og holdepunkter. 
Armaturene skal ha dempet (svak) lyskilde som gir varm glød og som ikke oppleves blendende. 
 
Det skal utredes hva som er passende størrelse for fasademontert armatur. 
 
Dersom armatur ikke gir tilstrekkelig lys suppleres belysning med avskjermet teknisk belysning uten 
blending fra fasade eller stolpe. I brede gater med blandet arkitektur kan tidløst dekorativt gatelys 
med rettet funksjonslys benyttes. 
 
For noen gater kan disse være fasademontert eller på egen mast. Det anbefales å velge en 
hovedtype armatur til trehusfasade, og en til stolpe. Enkelte gater og områder kan få egne uttrykk 
dersom det er ønskelig.  
 
Avklaring for bruk av armaturer 
I sentrum 1 er det et behov for å utrede og avklare følgende: 
 

• hvilken type armaturer som skal benyttes 

• hvilken ytelse de skal gi (lysintensitet) Lyskilden bør erstattes med dekorativ LED pære 
for å først og fremst være miljøskapende 

• hvor de skal plasseres (vegg eller stolpe) 

• lysintensitet er redusert for å ikke være blendende. Varm lysfarge. 2000-2700K 

• flere ulike avdekninger og lyskilder anbefales testet. Opalisert avdekning /semi- frostet 
glass/ruglete glass 

 
Systematisk teste ulike løsninger i forhold til utforming i historisk setting: 
 

• størrelse (spesielt for fasademonterte) 

• linjeføring og hyppighet i plassering i gaten 

• høyde på fasade eller stolpe 

• blending 

• glød 

• helhetseffekt i gaten 
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• behov for supplerende belysning 
 
Sentrum I 

 
 

Lys i Bodø 
Bodø er en by med mye kunstig lys og rundt en måneds mørketid. I tillegg har Bodø mye skiftende 
vær vinterstid. Omgivelsene oppleves mørkere når det er vått, spesielt fordi asfalt og gatedekke blir 
mørkere og lys reflekteres som et speil på våt asfalt. En by lyssatt av kunstig lys oppleves forskjellig i 
tørt og vått vær. 
 
Hvis det er mange lyskilder som oppleves blendende, blir lesbarheten redusert. En vellykket 
gjennomføring av lysstrategien i Bodø avhenger av å redusere blending og intensitet samt å 
balansere lysnivåer i tillegg til å fordele belysningen på en slik måte at lesbarhet, miljø og orientering 
blir bedre. 
 

Overordnet strategi 
Smart by Bodø 
Smart by Bodø er en overbygning av kommunens forsknings- og innovasjonsprosjekter koblet til 
utviklingen av dagens by. Dette skal forberede oss til å utnytte mulighetsrommet som oppstår i 
utviklingen av eksiterende by. I forhold til belysningsstrategien vil man gjennom smartteknologi 
sette krav til blant annet bruk av lysstolper og annen infrastruktur. 
 

Teknisk utstyr i bybildet 
Lysstolpene i en by utgjør infrastruktur koblet til strøm og eventuelt med fiber eller 4+/5G som vil 
være nyttig for framtidens løsninger for smart by. Selv om belysning er kun en del av alle muligheter 
smartbyen byr på, ser vi allerede nå mange muligheter knyttet særlig til “smarte” lysstolper som har 
betydelige funksjoner utover å kun holde 1 armatur på toppen. Det finnes eksempelvis stolper med 
antenne for sending av datasignaler og som har integrert forskjellige sensorer og telekom utstyr. 
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Lysstolper kan brukes til å samle stordata (metadata, data fra sensorikk mv.), og tilby en rekke 
tilleggsfunksjoner for brukerne av byen. Eksempel kan være lysstolper med parkeringssensor som 
kan finne den nærmest ledige parkeringsplassen. Andre eksempler kan være lysstolper som 
detekterer vold og ulykker gjennom lyd sensorer og kamera som fanger opp rop om hjelp, høye og 
brå lyder, og varsler redningssentralen direkte. Innsamling av data må imidlertid ta hensyn til 
personvern, datasikkerhet og GDPR. 
 
Overvåking og innhenting av data for forurensning gjør det mulig å tilpasse trafikk, og funksjoner i 
byutviklingen. Belysning kan tilpasses data og informasjon om klima. 
 
For at dette skal være mulig bør utskifting av belysning og stolper i dag planlegges slik at det er klart 
for framtiden. En stolpe har beregnet levetid på inntil 50 år. Hvilke funksjoner kan tenkes å være i 
stolpene i 2070? 
 
Teknologiutviklingen kommer til å fortsette å forandre samfunnet og samfunnet blir mer og mer 
datadrevet. Behovet for å samle inn data vil øke, og de som drifter og bygger byen forbereder seg på 
dette. Vil vi at den nye teknikken skal ha egne stolper, eller skal vi forberede lysstolpene for 
framtiden? Alt teknisk utstyr som plasseres i byrommet påvirker hvordan vi opplever det. Tydelige 
føringer for bruk av lysstolper med begrensning i hva som kan monteres utenpå stolpen er 
nødvendig. 
 

Smart tilpassing av lysnivå av 4 grunner 
4 smarte grunner for å tilpasse lysnivå: 
 

1. Energiforbruk 
Drift og energibruk for gatelys optimaliseres for å redusere klimagassutslipp og kostnader. Bedre 
drift av gatelys kan oppnås ved at lys automatisk tilpasses behovet, og at driftsdata sendes direkte til 
kommunen. Dette gjelder både forbruk av energi, men også informasjon som kan redusere avvik og 
nedetid slik som varsel om defekt lys mm. 
 

2. Smart styring og IoT 
Trenden i dag er en overgang fra enkeltstående system til integrerte løsninger i et større nettverk 
som for byen gjerne er en form for smart by løsning. I framtiden vil alt snakke trådløst med 
hverandre gjennom “Internet of Things” (IoT). Dette muliggjør å styre belysning i ulike områder fra 
ett sted.  
 

3. Biologisk mangfold 
Sensorstyrt belysning som slukkes/dempes når ingen er til stede er spesielt viktig å utvikle med 
tanke på vern av biologisk mangfold. Forskning viser at insekter tiltrekkes mer til de kalde 
bølgelengdene i LED. I følge blant andre Arne Follestad i Norsk institutt for naturforskning så 
påvirkes mange arter negativt av lys. Det vil bli viktig å skape mørke som opphever lysbarrierer for 
insekter, trekkfugler og dyr på vandring. Dette hensynet må veies opp mot hensynet ti lå skape en 
trygg og sikker kommune for innbyggerne på kvelds- og nattestid. 
 

4. Estetikk og balansert lysnivå 
Programmert lysscenario, for et avgrenset område, der lysnivåer er balansert i et helhetlig bilde kan 
bidra til å gi byen en estetisk flott presentasjon. Dersom noe er for blendende kan lyskilden dempes. 
Sensorteknologi kan benyttes for å trigge ulike lysscenarioer. Et programmert lysscenario kan være 
tilpasset tid på døgnet, tid på året, vær, spesielle arrangementer og markeringer mv. Belysning kan 
dempes mye dersom den balanseres i et helhetlig bilde i byen i egne programmerte scenarioer. 
Dersom blendende lyskilder dempes, behøver vi mindre lys for å se godt. 
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Strategi – konsepter  
Lysstrategi for Bodø sentrum utvikles ut fra en definert struktur, der det er tydelig hva belysningen 
skal tilføre de ulike stedene. Dette innebærer ikke nødvendigvis behov for mer lys, men hvordan 
man benytter lys. Det innebærer en systematisk tilnærming med analyse av hva lys kan bidra med 
for å styrke identitet, sikkerhet og biologisk mangfold. Strategien baserer seg på 6 konsepter: 
 
1. Å redusere/dempe belysningen samt unngå blending 
Mer lys betyr ikke at omgivelsene oppleves lysere. Det er hvordan lyset er fordelt og distribuert, i 
tillegg til blending, som avgjør hvor lyst og oversiktlig et område oppfattes. Øyets iris responderer til 
det lyseste punktet i synsfeltet. Blending gjør at pupillen innsnevres og slipper inn mindre lys til 
hjernen. Derfor oppstår ofte det paradokset at mer lys kan få området til å oppleves mørkere. 
 
2. Vise fram Bodøs 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 miljø bør lys fordeles gjennomtenkt på horisontale flater 
(gate) og vertikale flater (fasade). Måten dette utføres på er essensielt for resultatet og opplevelsen 
av byrommet. 
 
3. Fordele belysning for å oppnå bedre orientering og trygghet 
Hvordan lyset viser fram våre omgivelser 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. I dag ser vi 
en tendens til å øke intensitet i lyskilder, og antall lyspunkt når områder oppleves for mørke. I Bodø 
sentrum må dette kartlegges og forbedres, og det kan innebære å fjerne, legge til, bytte og dempe 
belysning. Den private og kommersielle belysningen spiller også en rolle i dette bildet. 
 
4. Utvikle eksisterende struktur for teknisk drift, og system for styring, for å møte kommunens 
definerte mål 
Ny teknologi og smart by-løsninger gir en helt ny fleksibilitet og mulighet for funksjonsstyrte lys og 
demping. Dette er en vinn-vinn-situasjon siden dette muliggjør justering og balansering av lysnivåer. 
Når lysnivåer kan balanseres er det mulighet for forbedring av lesbarhet og estetisk presentasjon, i 
tillegg til at det vil føre til mindre energiforbruk og mindre lysforurensing. 
 
5. Systematisk evaluering og justering av eksisterende belysning. 
Når lysnivåer er justert kan disse utprøves i en testperiode. Det foreslås at det utarbeides en 
strukturert metode for evaluering av hvordan belysning fungerer i ulike områder. Siden Bodø 
allerede har avansert Smart City teknologi for belysning kan denne benyttes mer aktivt for å 
balansere belysning og lysnivåer. Evaluering av kvalitative og kvantitative mål utføres før og 
etter. Sentrale spørsmål her er hvor mye energi forbrukes? Funksjonskriterier? Orientering? 
Estetikk? Utsikt? Trygghetsfølelse? Identitet? Driftssikkerhet? Eventuelle negative konsekvenser for 
natur og mennesker? 
 
6. Kriminalforebygging og belysning 
Bedre belysning i og av offentlig rom bidrar positivt til redusert kriminalitet. Det er viktig at byrom 
rundt er synlig og oppleves trygt. Overganger mellom og utførelse av hele det fysiske byrommet er 
sentrale elementer for hvordan man opplever trygghet i byen og byrom.  
  
Konklusjoner følges av overordnet konsept der spesifikke kvaliteter, hensyn og utfordringer for Bodø 
sentrum gis en struktur inndelt i områder, mobilitet og høydepunkter. For hver av disse gis verktøy 
og forslag til hvor, hva, hvorfor og hvordan belysning kan utformes for å nå mål. 
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Mål – ambisjon 
Bodø kommunes beskrivelse av mål for belysning: 
 

1. Attraktive opplevelser – Skape attraktive miljøer med identitet og opplevelser. Estetisk 
og funksjonell belysning som bidrar til å skape en attraktiv by i de mørke perioder. 

2. Økt trygghet og fremkommelighet - belysningen skal bidra til økt sikkerhet og være 
kriminalforebyggende slik at folk kan ferdes trygt på kveldstid samt de sene nattetimer. 

3. Økt orientering i bylandskapet – strategisk belysning av bygg/elementer til å orientere 
seg etter. Strategier for belysning av områder/distrikter, byrom, ikoner, vernede 
bygninger, monumenter og historiske nabolag skal inngå i dette. 

4. Smart vedlikehold og drift - oppnå mer effektivt vedlikehold og drift av offentlig 
belysning ved å standardisere lyspunkter og stolpe. Økende mangfold gjør nåværende 
vedlikehold for dyrt og ineffektivt 

5. Miljøbevisste løsninger - reduksjon av energinivåer og lysforurensning ved å bruke 
teknologiske nyvinninger som bidrar til bærekraft for hele byen 

 

Suksesskriterier 
Bodø kommune sine suksesskriterier for belysningsstrategi er som følgende: 
 

• At Bodø sentrum får en helhetlig estetisk kveldsidentitet som støtter opp om byens 
historie. 

• At brukere opplever at det er tilrettelagt for ferdsel, med en følelse av trygghet og 
mulighet for opplevelse. 

• At de som besøker eller bor i sentrum opplever sentrum som attraktiv også når det er 
mørkt. 

• At belysningen bidrar til lokal stolthet og tilhørighet. 

• At lysstrategien er framtidsrettet med plan for integrasjon i Smart by Bodø. 

• At strategien viser til løsninger som bidrar til redusert CO2 avtrykk. 

• At strategien bidrar til forebygging av negative konsekvenser for mennesker og natur 
gjennom lys. 

 

Bruksområder 
Bodø bystyre har vedtatt kommunedelplan for sykkel og Handlingsplan for parker og byrom hvor det 
planlegges bedre forhold for gang, sykkel og kollektivtransport med grønne opplevelser. 
 

Ferdsel i byen 
I sykkelsatsingen utvikles løsninger som vil forandre og forbedre flyt og opplevelse i sentrum. Byen 
blir mer tilrettelagt for myke trafikanter. Belysning for ferdsel handler om helhetlig tenking der miljø 
og orientering er ivaretatt for å oppnå trygghet for sikker ferdsel. Oversikt og tydelighet med visuelle 
holdepunkter i lang utsikt er nøkkel. 
 
Havnepromenaden/Moloveien/Moloen/Molobyen 
Hele sjøfronten i Bodø er unik og en berikelse for byen. Sjøfronten skal i framtidige planer utnyttes 
bedre for rekreasjon. Belysning må utvikles i sammenheng med dette. Tilgjengelighet, utsikt, 
opplevelse og tydelighet i programmering bør ligge til grunn for belysning langs sjøfronten.  
 
I Bodø kan sjøfronten fra moloen med bebyggelse ved Moloveien og Molobyen til Terminalkai Sør 
vises fram med belysning som skal bidra til å: 
 



  

BELYSNINGSSTRATEGI BODØ KOMMUNE 17 

 

- skape et hyggelig miljø og være en attraksjon for innbyggere og besøkende 
- ramme inn havnen og definere området tydeligere 
- vise fram et unikt historisk miljø som iscenesettes subtilt og fortellende 
- øke orientering og lesbarhet ved å flytte lys fra gate til vertikal fasade 
- få fram byggenes farger som gir stimuli i løpet av en mørk vinter. 
- plassering og utforming skal være vurdert iht. vinterdrift 

 
Havnepromenaden kan gjøres mer tilgjengelig gjennom å tydeliggjøre akser og bygge ned barrierer. 
God flyt og tilgjengelighet for myke trafikanter mot Havnapromenaden når den utvikles som 
rekreasjonsområde. 
 
Belysning for tilgjengelighet skal bidra med: 
 

• Styrke forbindelser mellom steder i sentrum I 

• Styrke kontakt med sjøen, gjennom å ivareta utsikt og tydelig tilgjengelighet mot sjøen 

• Ikke blende, men ha balanserte lysnivå og fordeles mellom gatedekke og fasader 

• Enklere orientering gjennom bevisst valg av hva som skal lyssettes og hvordan 

• Å ivareta lang utsikt 

• Ta hensyn til biologisk mangfold mellom land og sjø 
 
Plysjbyen/Svenskbyen/Anton Gisles vei 
Disse tre områdene har bevaringsstatus og er vedtatt vernet. Gjenreisningsområdene er et til dels 
sammenhengende vernet kulturmiljø i sentrale strøk av Bodø. Enkelte bygg i sentrumskjernen har 
fasadevern. 
 
Belysning for disse områdene skal bidra til å: 
 

- Foredle det historiske miljøet med bruk av «historiske» armaturer 
- Ha lave lysnivåer  
- Tillate individuelle uttrykk og mørkere områder 
- Avklare hvor det er best egnet med fasademonterte armaturer i stedet for stolpemonterte  
- Hensynta de vernemessige kvaliteter og utførelse må skje iht. reguleringsplanens 
bestemmelser, herunder også fargevalg på fasader 
- Helheten må vurderes iht. verneplan og bruksområde 

 

Boligområder 
I boligområder skal det være nok lys til at folk føler seg trygge med intuitiv orientering og oversikt. I 
disse strøkene er folk stort sett kjent, derfor kreves lite lys. Dersom blendende armaturer med for 
høy luminans monteres oppleves områder rundt mørkere. Derfor skal helst all belysning enten være 
dempet eller kunne dimmes. 
 
Funksjon 

• trygghet 

• markering av kryss, eller spesielle situasjoner, der det er nødvendig 

• miljø  
 
Hensyn 

• kontrast og blending 

• svake lyskilder 

• unngå lys inn i vinduer eller sjenerende lys for naboer 
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• vurder utforming av armaturhuset og mast i forhold til historisk setting 

• retningslinjer for beboere 

• nattsenking 
 
 
TEKNISK RETNINGSLINJE FUNKSJONSLYS GATE 

Armatur type Svakt glødende armatur på fasade eller avskjermet armatur på stolpe 

Lysnivå Dempet 

Lysfordeling Full cut-off, ingen lys over horisontallinje 

Fargetemperatur 2500-3000 K 

Plassering På fasader eller i stolpe 

Lyspunkthøyde 3-5 m 

Lysstyring Slukkes eller dempes om natten 

 
 

Små plasser og parker 
Funksjon 
Små plasser og parker er ofte mest brukt om dagen. I mørket kan de fungere som visuelle 
holdepunkter hvis de har fin belysning. Hvor mye lys og hva slags belysning slike plasser skal ha må 
evalueres i hvert tilfelle. Behov for lys kan variere fra byrom til byrom. Videre kan smarte armaturer 
bidra til stemningsbelysning og øke trygghetsfølelsen gjennom automatisk dimming. 
 
Hensyn 

• evaluer hvordan park/plass fungerer som orienteringspunkt 

• evaluer hvilken type bruk på kveldstid (opphold, gjennomfart og lek) 

• definer identitet 

• unngå strølys til private vinduer 

• vurdere lang utsikt 

• vegetasjon 

• unngå lys inn vinduer eller sjenerende lys for naboer 

• nattsenking 
 
 

Idrettsanlegg, tur- og lysløyper 
Funksjon 
Idrettsanlegg har spesielle krav til opplysning under arrangementer. Bodø har mange lysløyper og 
turløyper hvor belysning kan virke sjenerende for naboer. En av de største forurensningskildene for 
lys er flombelysning av utendørs idrettsanlegg, eksempelvis av fotballbaner.   
 
Hensyn 

• evaluer hvilken type bruk på kveldstid (opphold, gjennomfart og lek) 

• definer identitet 

• unngå sjenerende belysning og strølys 

• vurdere lang utsikt 

• vegetasjon 

• nattsenking/dimming 

• lysstyring 
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Havnearealer 
Funksjon 
Bodø har store havnearealer med sammensatt 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 
havneområder tilfredsstille sikkerhet, funksjon og atmosfære, med hensyn til tilstøtende miljøer. Det 
anbefales å evaluere hva som er best mulig løsning for de ulike behovene, og så evaluere om det må 
gjøres kompromisser for å oppnå god helhet. 
 
Verktøy for å tilpasse lys til funksjon er styring, med mulighet for demping og å tenne og slukke 
belysning etter behov. For eksempel er funksjonsbelysning for lasting/lossing eller ilandstigning kun 
er tent når denne aktiviteten skjer. 
 
Hensyn 
Særlig hensyn som bør evalueres for belysning i havnearealer er beskrevet under. 
 
Sikkerhet 
Øyets adaptasjon ved overgang fra lyse til mørke områder bør ivaretas: for eksempel ved i 
landstigning fra passasjerskip med høye lysnivåer, justeres lysnivå på kai opp slik at overgangen blir 
trygg og behagelig med god oversikt. 
 
God fargegjengivelse og vertikal belysning gjør det lettere å orientere seg samt å lese kroppsspråk og 
ansiktsuttrykk. Dette bidrar til å føle seg trygg langs kai og promenade. Brygger og områder i 
overgang mellom sjø og land må være lesbare og godt synlig for båter som legger til kai.  
Avskjerming av lyskilder, og ryddig installasjon for utstyr på land, er det avgjørende for sikkerhet 
når man legger til kai. Ta hensyn til at lyskilder reflekteres i vannet. Dette bør som en generell 
regel unngås. 
 
Spesifikk funksjon 
Bevisst bruk av kontrast i (pigment)farger og materialer for å tydeliggjøre og signalisere områder for 
aktivitet er effektivt. Bruk av fargekoding for å tydeliggjøre spesifikke funksjonelle elementer i havna 
anbefales. Det er enklere å se plassering enn om man belyser på vanlig måte. Dette bidrar også til 
redusert lysforbrukt og god sikkerhet uten å bruke høye lysnivåer må det tas hensyn at for kraftig lys 
bidrar til blending og lysforurensning som kan medføre miljø- og naturutfordringer. 
 
Atmosfære 
Verdien av kontakt med havet gjenoppdages i de fleste byer og tettsteder. Der det tidligere lå 
motorveier og havnelager, bygges når boliger og rekreasjonsområder. Tilgjengelighet med 
promenade og rekreasjon blir spesielt viktig i videreutviklingen av havnepromenaden, kulturhavna 
og Molobyen. For å sikre uhindret utsikt mot havet bør, som en grunnregel, belysning ligge på 
innsiden av promenade, kai eller vei. Unngå direkte lysskinn til vann og sjø. Lysforurensing og 
miljøhensyn må utredes og hensyntas dersom det er nærliggende sensitive økosystem, i vann eller 
på land. 
 
 

Landemerker og spesialbelysning 
For Bodø vil estetisk utført belysning av landemerker bety mye for hvordan byen oppleves om 
kvelden. Lesbarhet og intuitiv orientering forbedres dersom utvalgte landemerker får vertikal 
belysning. Belysning skal styrke sammenhenger og forbindelser. Både lang og kort utsikt evalueres. 
Det skal være en bevisst holdning til hvordan stedets ulike kvaliteter kan forsterkes med lys. Alle 
lyssatte elementer påvirker hverandre. Overlappende lys-situasjoner kan utvaske eller svekke 
hverandre. Klarhet i fordeling av lys og områdeavgrensing i forhold til strategiske punkt er nøkkel. 
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Hvilke kvaliteter og hensyn som skal ivaretas eller utvikles bør defineres før oppstart og evalueres 
etter realisering. 
 
Overordnet tilnærming: 
 

• Hvilke landemerker 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 landemerket framstå i en helhet? 

• Plan på evaluering av ferdig resultat 

• Prøvebelysning utføres for krevende oppgaver 

• Det skal gjennomføres risikovurdering av anlegget 
 
Funksjon 
Landemerker er offentlige bygg, objekter, institusjoner eller steder som har spesiell betydning i 
byen. Ofte har landemerker historisk verdi og betydning. Andre er viktige pga. innhold, eller  
beliggenhet. Bodø har flere fredete og vernete landemerker – eksempel Domkirken, Bymuseet, 
Tollboden, Nyholmen fyr og Nyholmen skanse. Landemerker har betydning for stedstilhørighet og er 
viktige identitetsmarkører. Når noe er byens felles stolthet, bør det få en belysning som reflekterer 
denne stoltheten. 
 
Hensyn 
For hvert landemerke analyseres og evalueres følgende: 
 

• identitet og symbolverdi 

• funksjon og innhold 

• beliggenhet 

• historie 

• arkitektur og karakter 

• hvem ser landemerket og hvilke assosiasjoner skal de få 

• begrensninger og muligheter for teknisk løsning 

• blending til omkringliggende omgivelser 
 
 

Dekorativ- og effektbelysning 
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 plan og miljø etter offentlig utlegging/høring. 
 
Om tiltaket er av midlertidig karakter (inntil 3 måneder) og på offentlig grunn skal det godkjennes av 
Bodø kommune v/Teknisk avdeling v/Bygg og miljø. Monumenter og skulpturer på offentlig grunn 
skal vurderes lyssatt etter prinsipper som passer/står til den enkelte skulptur eller monument, i 
samarbeide mellom aktuell kunstner og Bodø kommune v/Teknisk avdeling i samråd med Oppvekst 
og kultur. 
 
 

Fasadebelysning av bygg 
Analyse 
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Analyse foretas for å forstå muligheter og begrensninger både driftsmessig, teknisk og estetisk. 
Resultatet danner grunnlag for design og prosjektering. Forhold som skal evalueres er for eksempel: 
 

• Kontekst 

• Hva slags innhold har bygget, type bruk 

• Historisk epoke, vernestatus 

• Byggets arkitektoniske utforming 

• Materialitet, Farger, Refleksjon 

• Blending 

• Omkringliggende arkitektur 

• Geografisk beliggenhet 

• Stedets og byggets historie 

• Sosial kontekst 

• Klimaforhold 

• Bygningshierarki 

• Spesifikke egenskaper og særtrekk 

• Forstå siktlinjer og utfordring med blending 

• Definere alle tekniske parametere som skal ligge til grunn for valg av løsning 

• Definere hvilket budskap som skal formidles og hvordan 
 
En god analyse er utgangspunktet for et vellykket løsningsforslag. Analysen skal omfatte så mange 
temaer som mulig, som hensyntas i løsningsforslaget. 
 
Det finnes ikke et riktig lys - det finnes ulike løsninger. Ulike løsninger med ulike kvaliteter. Godt 
design er utført med bakgrunn i et gjennomtenkt konsept, med teknisk utstyr som er best for 
nettopp denne oppgaven, i god teknisk utførelse og i en helhetlig komposisjon. 
 
Ofte kan et design være nøye planlagt og flott på papiret, men utførelsen er ikke god nok. Derfor 
kreves det fagkunnskap for vellykket gjennomføring. Lysdesigner bør derfor følge prosjekt helt til 
realisering, ferdigstilling og en driftsperiode på inntil 1 år. Det bør videre etableres en 
referansegruppe som er med og evaluerer resultatet. 
 
Type belysning 
Fasadebelysning kan deles inn i 4 hovedgrupper: 
 

1) Projisering – fasaden er belyst utenfra 
2) Applisert – lysutstyr er montert på fasaden 
3) Integrert – lysutstyr er integrert i fasaden og planlagt før bygget er realisert, eventuelt 

presentert gjennom glassfasade 
4) Mediafasade – integrert elle applisert lysutstyr som kan animeres i dynamiske scenarioer 

 
 

Park og grøntområder 
Funksjon park 

• vise hovedgangdrag som brukes når det er mørkt 

• sikre trygg ferdsel 

• attraktive rekreasjonsområder 
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Hensyn 

• Varmt lys under 3000K fungerer best i grønt landskap. Det reflekterer det varme i det 
grønne og gir ofte umiddelbart en god følelse hos oss mennesker. Naturlig lys fra sol og 
overskyet himmel kommer 
ovenfra, derfor oppleves lys i det grønne mest naturlig hvis det kommer ovenfra. 

• Kaldt lys tiltrekker seg flere insekter sier siste forskning. Derfor bør lys være varmt når det er 
tent og ha nattslukking.  

• Unngå lysforurensing. Lys nedenfra opp på trær gir et mer iscenesatt uttrykk, og antyder en 
spesiell status. 

 
Disse retningslinjene anbefales som prinsipp da de i størst mulig grad verner om miljøet. 
 
TEKNISK RETNINGSLINJE FUNKSJONSLYS PARK 

Armatur type Glødende, med komponent for direkte lys ned eller avskjermet teknisk 
armatur/spot 

Lysfordeling Avskjermet optikk – symmetri må vurderes i hvert tilfelle 

Fargetemperatur 2000 - 2700K 

Plassering På stolpe senteravstand 15-20 m 

Lyspunkthøyde 3-6 m 

 
 

Nye utbyggingsområder 
Kommunedelplan for Hernes og områderegulering for Molobyen åpner opp for flere nye 
utbyggingsprosjekter i ulike størrelser. Noen av de større utbyggingsprosjekter som vil få stor 
betydning for hvordan Bodø sentrum sin identitet vil bli foredlet og videreutviklet.  
 
Vi mennesker blir fascinert av lys, derfor er det vanskelig å ha en bevisst og analytisk innstilling til 
hvordan belysning fungerer i helhet. Følelsen av komfort og trygghet oppnås i omgivelser som er lett 
å forstå. Dersom omgivelsene er vakre og spennende, øker trivselen. I nye utbyggingsprosjekter bør 
det planlagte kveldsbildet evalueres før endelig ferdigattest gis. I tillegg bør ferdig installert prosjekt 
evalueres. Dette gjøres med både målbare kriterier og med en visuell evaluering. 
 
I nye prosjekter som skal utvikles, bør det være en begrensing på hvor mye lys som tillates. I tillegg 
må lysbruk tilpasses både tid på døgnet og tid på året. Lys slukkes eller dempes når det ikke trenger 
å skinne. Dersom man skal begrense unødvendig lysbruk, og begrense lysforurensing, er det 
nødvendig å evaluere lysmengde, lysfordeling, lysomfang, styring (demping) og lysfargetemperatur.  
 

Plasser og torg 
Det er ønskelig å holde belysning kontrollert og innenfor byrommets gulv, vegger og tak under 2. 
etasje. Når området både har kommersiell aktivitet, og boliger, skal lyskonseptet forene disse. Det 
betyr at butikker, næring 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 romlig 
og hyggelig miljø for brukerne hvor aktivitet, akser og stedsspesifikke detaljer er framhevet. Et tiltak 
kan være integrert belysning i vinduer i 1. etasje.  
 
På plasser og torg kan man evaluere følgende: 
 

• finnes et naturlig midtpunkt som kan få fokus med lys 

• hvordan avgrenses plassen og hva har det og si for belysning 
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• 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 sammenhenger (ferdsel) 
 
Funksjon 

• Steder der folk møtes for å oppholde seg eller vandre gjennom. 

• Har ofte en spesifikk kvalitet som gjør stedet spesielt. 

• Tilbyr byens befolkning noe ekstra. 
 
Hensyn 

• kartlegge bruk om kvelden 

• spesifikk belysning for hvert sted 

• evaluere helhet og sammenheng 

• ivareta lang utsikt 

• balansere lysnivåer 

• universell utforming. 

• atmosfære og følelse av trygghet. 

• kombinasjon av vertikal og horisontal belysning 
 
TEKNISK RETNINGSLINJE PLASSER OG TORG 

Armatur type Kan være spesifikk til kun dette området. Unngå veilysarmatur. 

Lysfordeling Egendefinert 

Fargetemperatur 2000 - 3000K eller stedsspesifikk 

Plassering I forhold til landskapsutforming og omgivelser 

 
 

Midlertidig belysning 
Bodø trenger ekstra glød og lys for atmosfære i den mørke årstiden. Julebelysning settes opp i 
slutten av november og tas ned i begynnelsen av januar. I de siste årene har bykjernen fått utvidet 
vinterbelysning som er tent til slutten av februar. Gjennom et privat initiativ er antennemasten ved 
Linken lyssatt fra midten av oktober til midten av januar de siste årene. Dette er en viktig attraksjon 
for byens befolkning. Midlertidig vinterbelysning som får henge lenger enn tradisjonell julebelysning 
kan utvikles flere steder i Bodø.  
 
Strategisk sesongbelysning på offentlig grunn: 
 

• definere avgrensede områder 

• tydelig målsetting 

• lokal brukermedvirkning med workshops 

• utarbeide plan med profesjonelle uavhengige konsulenter hvis nødvendig 

• evaluere ferdig resultat 

• foreslå forbedringer og videreutvikling 
 
 

Street art 
I de områder og på bygg som er utsmykket med kvalitetskunst i sjanger Street Art kan det være 
ønskelig å lyssette disse. 
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Funksjon 
Lys på fasader gir orientering i bybildet. Når fasadene har kunst, får de spesiell presentasjon med lys. 
Om kvelden blir byrommet et galleri som gir spesielt fokus denne kunsten ikke kan få om dagen. 
 
Hensyn 

• blending til omgivelser 

• fargegjengivelse 

• plassering av utstyr 

• færrest mulig armaturer 

• utstyr må ha mulighet for avskjerming 

• skyggevirkning fra trær og andre objekter 
 
TEKNISK RETNINGSLINJE STREET ART 

Armatur type Fokuserbar avskjermet spotbelysning 

Lysnivå Tilpasset til omgivelser 

Lysfordeling Jevn med hovedvekt på fokuspunkt i motiv 

Fargetemperatur 2000-5000 K 

Plassering I stolpe 

Lyspunkthøyde Over hodehøyde 

 
 

Lys-skilt 
Gjennom Kommuneplanens arealdel 2022-2034 § 1.21 Skilt og reklameinnretninger defineres 
bestemmelser for skilt og reklameinnretninger i Bodø kommune. 
 
Funksjon 
Lysende skilt er en effektiv måte å få oppmerksomhet på. Mange byer i Europa tillater ikke lysende 
skilt fordi de ofte utgjør visuell støy som konkurrerer med byens andre kvaliteter samtidig som slike 
lys kan fortrenge annet og mer viktig lys. Når et lysende skilt lyser for kraftig oppleves omgivelsene 
mørkere. Farge og størrelse påvirker hvordan du oppfatter omgivelsene. Følgende tillates ikke: 
 

• Lysende reklameskilt 

• Lysstyrke som virker sjenerende og påtrengende. 

• Elektroniske skilt og reklameinnretninger som roterer, blinker eller flimrer 
 
Hensyn 

• Størrelse 

• Luminans 

• Forhold mellom størrelse og luminans 

• Direkte eller indirekte lys 

• Avstand fra seer til skilt 

• Høyde og bredde 

• Plassering og utsikt 

• Budskap og sammenheng 

• Grafisk uttrykk og font 

• Farger 

• Dynamikk eller statisk belysning 

• Integrasjon i helhet 
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Retningslinjer for kommersiell belysning 
Målet med retningslinjer for lysskilt er å begrense skilt og lysende reklame sin dominans i det 
offentlige rom, samt sikre en estetisk god utforming i felles omgivelser. All skilting og reklame bør 
være i et hierarki. 
 
 

Infrastruktur 
I dette kapitlet defineres type lys opp mot kommunal infrastruktur med funksjon og hensyn i forhold 
til bruken. 
 

Hovedvei (jfr. SVV N100 Hø2, L1 og L2) 
TEKNISK RETNINGSLINJE FUNKSJONSLYS H0VEDVEI/GATE 

Armatur type Avskjermet, teknisk veilysarmatur i stolpe 

Lysfordeling Avskjermet, asymmetrisk veilys optikk 

Fargetemperatur 3000-5000 K 

Plassering I stolpe senteravstand 30-35 m  

Lyspunkthøyde 8 m 

 
Funksjon 

• trafikksikkerhet 

• oversikt 

• signaliserer motorisert ferdsel 
 
Hensyn 

• jevnhet i belysning 

• blendingsfri belysning 

• presis avgrensing for å unngå uønsket strølys 

• krysningspunkt 

• orientering 

• avgrensing av gaterom 
 

Når hovedvei er gate 
Hovedvei i sentrumskjerne er ofte en gate. Gateutforming gir tydelig signal om at motorisert ferdsel 
innordner seg for å dele gaten med all type ferdsel og næringsaktivitet i anslutning til gaten. 
 
Aktiv gate med mange funksjoner, nye offentlige bygg og økt kollektivbruk samt sykkel, må belysning 
planlegges i samarbeid med gateutforming, og ikke kommer etterpå som et tillegg. 
 
Ryddighet i belysning som adskiller rom og belyser spesifikt i sammenheng med gateutforming og 
funksjon bidrar til å minske følelse av utflytende flater.  
 
Fotgjengeroverganger har egen belysning som kan økes i intensitet når fotgjenger krysser.  
 

Tunnel- og undergang 
Underganger med fortau kan få egen belysning som gjør at ferdsel oppleves tryggere. Noen steder 
kan man evaluere egne dekorative lyskonsept for å gi en hyggelig opplevelse. 
 
Hensyn 

• gi et intuitivt signal til biltrafikk om hvor man er, og hvor tunnelen leder 

• gi et stimuli slik at føreren skjerper sansene. 
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TEKNISK RETNINGSLINJE FUNKSJONSLYS TUNNEL/UNDERGANG 

Armatur type Avskjermet, teknisk veilysarmatur  

Lysfordeling Avskjermet, asymmetrisk veilys optikk 

Fargetemperatur 3000 K 

Plassering Tak-/veggmontert 

 

Bussholdeplass 
Hensyn 

• balansert integrert belysning 

• svakt lysende flater i stedet for punktbelysning 

• mulighet for å dimme intensitet 

• smart system med sanntidsinfo 

• begrense bevegelig innhold 
 

Samlevei/gate 
Definisjon: sekundær kjøregate er samlegater og adkomstgater som ofte deles med sykkeltrasé 
 
Funksjon 

• ivareta sikkerhet for all trafikk  

• signalisere at farten skal ned i forhold til hovedvei 

• ivareta oversikt og lang utsikt 
 
Hensyn 

• integrering i miljø blant for eksempel historiske bygg 

• høyde på mast i forhold til fasader 

• vurder teknisk utforming av armatur spesielt i forhold til blending 

• rytmisk og oppstrammende linjeføring i gaten 

• unngå strølys til fasader og vinduer 
 
TEKNISK RETNINGSLINJE FUNKSJONSLYS SEKUNDÆR GATE 

Armatur type: Avskjermet, teknisk veilysarmatur i stolpe 

Lysfordeling Avskjermet, asymmetrisk veilys optikk 

Fargetemperatur 2700-3000 K 

Plassering I stolpe senteravstand ~25-30m 

Lyspunkthøyde 6-8 m 

 

Samlevei/gate med sykkelfelt 
I sekundær kjøregate i sentrum er bilen på besøk. Bilister senker fart når det er signaler som sier 
miljø med folk til fots og på sykkel. 
 
Alle sykkelgater bør evalueres individuelt mht. 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 oppmerking og lyst dekke hjelper. 
 

Sykkelvegnett 
Funksjon 

• vise sammenhengende sykkelveinett 

• fokus på kryss og uoversiktlige situasjoner 
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Hensyn 

• jevnhet i belysning 

• blending 

• linjeføring 

• oversikt i krysningspunkter 

• visuelle holdepunkt i lang utsikt 

• plassering i forhold til påkjørsel 
 
TEKNISK RETNINGSLINJE FUNKSJONSLYS GATE MED SYKKELFELT 

Armatur type Avskjermet, asymmetrisk 

Lysfordeling Avskjermet, asymmetrisk gatelys optikk 

Fargetemperatur 2700-3000 K 

Plassering I stolpe senteravstand 16-25 m,  

Lyspunkthøyde 6-8 m 

 
Alternativt 

Armatur type Glødende med komponent for direkte lys 

Lysfordeling Avskjermet, asymmetrisk gatelys optikk 

Fargetemperatur 2700-3000 K 

Plassering I stolpe senteravstand 16-25 m,  

Lyspunkthøyde 6-8 m 

 

Sykkelparkering 
Spesielle knutepunkter med overgang fra bil og buss til sykkel: 
 

• inviterende og trygt 

• integrert belysning 

• lett gjenkjennelig 

• smart system med enkelt inn/ut 

• vurdere funksjonsstyrt lys for uteparkering 

• dimming og bevelgelsesstyring 
 
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 forventet de mest aktive overgangene fra bil 
til sykkel. Men det vil være behov for mange flere parkeringsområder for sykkel. Dette blir viktige 
service-punkter for å få til en god bærekraftig utvikling i persontransport. 
 

Fotgjengerfelt 
Funksjon og hensyn 
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 mulighet til å respondere i tide. Det finnes to hovedprinsipp for å lyssette  
fotgjengeroverganger: 
 

• intensiv (Ikke i bruk i Bodø kommune) 

• forsterket 
 
Intensivbelysning 
Ved intensivbelysning gir man ekstra mye og hvitt lys til selve gangfeltet. Bodø kommune benytter 
ikke intensiv belysning. 
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Forsterket belysning 
Forsterket belysning er et mer fleksibelt belysningsprinsipp, det innebærer at gangfeltet, samt 
området foran og bak skal belyses med 1-2 klasser høyere lysnivå enn resten av veien. Prinsippet er 
bedre egnet for sentrumsgater fordi lysnivåer i bybildet, lys fra butikkvinduer og fasader tas hensyn 
til. Forsterket belysning åpner for bruk av varme fargetemperaturer og at lysfarge og plassering av 
stolpe underretter seg utformingen av resten av gaten. 
 
I dagens trafikkbilde er det mer og mer vanlig at biler har automatisk brems ved detektering av 
fotgjengere. Dette minsker også behovet for forsterket belysning av fotgjengerfelt i framtiden. Det 
viktigste hensynet i sentrumsgater er at gateutforming, plassering av stolpe og lysfordeling bidrar til 
en ryddighet og oversikt ved overgangsfelt. God fargegjengivelse er nødvendig. Ved planlegging og 
utforming av belysningsanlegg må det tas hensyn at for kraftig lys bidrar til blending og 
lysforurensning som kan medføre miljø- og naturutfordringer. 
 
 

Gangdrag – oppgraderte strøk med blandet arkitektur 
Funksjon 

• trygghet 

• ledelinjer 

• miljø og atmosfære 
Hensyn 

• størrelse på gate 

• fasadeutforming 

• motorisert ferdsel 

• vurder utforming av armaturhuset og mast i forhold til historisk sammenheng 

• plassering i gate eller på fasade 

• høyde, størrelse og linjeføring 
 
TEKNISK RETNINGSLINJE FUNKSJONSLYS GANGDRAG 

Armatur type Glødende, med komponent for direkte lys ned, stolpe eller veggmontert 

Lysfordeling Avskjermet, asymmetrisk G/S optikk 

Fargetemperatur 2700-3000 K 

Plassering I stolpe senteravstand 16-25 m,  

Lyspunkthøyde 4-8 m 

 
 

Gangdrag – «historiske» strøk 
Funksjon 

• trygghet 

• ledelinjer 

• miljø og atmosfære 

• skape miljø blant historiske bygg 
 
Hensyn 

• størrelse på gate 

• fasadeutforming 

• motorisert ferdsel 

• vurder utforming av armaturhuset og mast i forhold til «historisk» setting 
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TEKNISK RETNINGSLINJE «HISTORISK» ARMATUR  

Armatur type «Historisk» armatur på «historisk» stolpe eller fasade 

Lysfordeling Rundstrålende 

Fargetemperatur 2000-3000 K 

Plassering Som perlerad der det er mulig 

Lyspunkthøyde 3-6 m 

 
 

Generelle krav 
I nye områder og der stolper skal skiftes ut, skal det legges eget rør for fiberoptikk mellom stolpene. 
 
Det skal benyttes fargekode RAL9005 (svart) i bykjerne, og fargekode RAL7042 (grå) eller RAL7024 
(mørk grå) i byutviklingsområdet. 
 
Det stilles krav til at armaturer skal utrustes med 2 stykk Zhaga sokkel per armatur. 
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Kartoversikt soner 
 
 

Bykjerne  

 
 

Bysentrum 
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Byutviklingsområde 

 
 

Pilotområde Smart by Bodø 
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BELYSNINGSSTRATEGI FOR BODØ 
KOMMUNE            

Handlingsdel 2022-2034            

Oversikt over tiltak                     
      År Finansiering Ansvar  

Prosjektnavn/tiltak 

P
ro

sjekttyp
e 

Tid
s-p

erio
d

e 
K

o
rt 

M
ello

m
 

Lan
g 

Ette
r 2

0
30 

De
kk
es 
ov
er 
dri
ft 

Beh
ov 
for 
ytte
rlige

re 
bevi
lgni
ng 

Eks
ter
n 

fin
an
s-

ieri
ng 

Ansva
r 

Kom
ment
arer 

                       
                       

Utarbeide handlingsplan for 
utskiftning av gatelys til LED Plan 

Kor
t X       Ja Nei   

Teknisk 
Avdelin
g  

Oppdatere kommunalteknisk norm og 
retningslinjer for gatelys ift. 
belysningsstrategi Plan 

Kor
t X       Ja Nei   

Teknisk 
Avdelin
g  

Kartlegging av belysningspunkter - 
temakart 

Utred
ning 

Kor
t X       Ja Nei   

Teknisk 
Avdelin
g  

Pilotering belysing Sjøgata 
Inves
tering 

Me
llo
m  

X
      

Del
vis 

Delvi
s   

Bypakk
e Bodø  

Videre satsning på realisering av 
pilotområdet Smart By Bodø 

Inves
tering 

Me
llo
m   X     Nei Ja   

Teknisk 
Avdelin
g  

Utskiftning av gatelys til LED 
Inves
tering 

Me
llo
m   X     Nei Ja   

Teknisk 
Avdelin
g  

Rullere belysningsstrategi for Bodø 
kommune Plan 

Me
llo
m   X     Ja Nei   

Teknisk 
Avdelin
g  

Digitalisering av lysstyring og varsling 

Digita
liseri
ng 

Me
llo
m   X     Nei Ja   

Teknisk 
Avdelin
g  

 
Kort = under 1 år 
Mellom = mellom 1 og 2 år 
Lang = mellom 2 og 8 år 
 
 
 


