
 

 

   

Lys Del 2 – Lys som trygghetssøkende 

faktor i uterom  
Av Kristihild Benjamine Hansen – FAGUS rådgiver og lysdesigner Luminator AS 

  

 

En sansecelle består av synapsedelen, cellekjernen, et indre og et ytre segment. Fra synapsedelen avgis 
cellens impulser til nerveceller i netthinnen. Cellekjernen styrer cellens kjemiske prosesser (nedbryting og 
oppbygging av stoff, energiutvinning m.m.), som finner sted i det indre segmentet. Fra dette fører en smal 
cytoplasmakanal over til det ytre segmentet, som er den lysfølsomme delen av cellen. I dette området 
inneholder overflatemembranen et lysfølsomt fargestoff, et fotokjemisk pigment, som ved å oppta 
lysenergi setter i gang en kjemisk reaksjon, som igjen utløser en nerveimpuls. Overflatemembranen i det 
ytre segmentet er foldet til mange skivelignende dannelser, slik at cellens lysfølsomme areal 
mangedobles. 
                                                                                                                             - Store medisinske leksikon 

Interaksjoner med våre omgivelser er 
subjektive sanseopplevelser og tolkning av 
sansestimuli gjør at en individuell opp-
levelse av situasjonen fremstår. 
Handlingsmønstrene er utformet etter våre 
erfaringer og opplevelser, positive og 
negative. Lazarus (1982) mener at vår 
følelsesmessige tilstand alltid vil påvirke 
hvordan vi opplever våre omgivelser, og av 
den årsak er sansene det som styrer mye 
av vår adferd. Mer enn noen annen sans 
gjelder dette for synet. Synet er den 
sansen som raskest tar inn og bearbeider 
informasjonsmengder, og derav vil 
belysning spille en stor rolle i hvordan vi 
oppfatter våre omgivelser, da dette er en 
aktiv og konstruktiv prosess.  
 
 
 

 
Figur 1: mer enn hva øyet kan se - Foto: K.B. Hansen 

Som mobile individer er vi opptatt av å 
kunne bevege oss natt og dag. Vi ønsker 
enkle orienteringsmuligheter og lesbare 
omgivelser som gir oss en indikasjon på 
hva som omgir oss og hvor vi er. Dette for 
å forenkle fremkommelighet og samtidig ha 
mulighet til å endre bevegelsesmønster om 
nødvendig. En annen faktor som er med 
på å øke trygghetsfølelsen er muligheten til 
å tyde kroppsspråk selv på avstander, 
samt se ansiktuttrykk for å gjøre en 
vurdering av hvem vi har med å gjøre, og 
hvordan vi ønsker å forholde oss til 
vedkommende. En belysning som 
fremhever ansiktstrekk og bevegelser 
samtidig som objektet er i bevegelse vil 
være hensiktsmessig.    
 
Dette ønske om gjenkjennelse og 
lesbarhet, forsterkes når det naturlige lyset 
avtar og kontrastene mellom lys og mørke 
blir fremtredende. For å unngå at mørket 
blir en usikkerhetsfaktor som vekker 
tvetydige opplevelser av ens omgivelser, 
vil det være behov av belysning som bistår 
og forsterker elementer og omgivelser. 
Dette skaper forutsigbarhet, gjenkjennelse 
og samtidig estetisk velbehag.  
Modellering av lys slik at det faller på og 
fremhever ønskede områder, samtidig som 
det gir minimal blending og uønskede 
skyggeeffekter, vil bistå et område å 
harmonisere og balansere de ulike 
aktørene og elementene som inngår. 
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En kombinasjon av varme og kalde 
fargetemperaturer i belysningen gir dybde og 
perspektivskapende effekt, slik at ens 
omgivelser oppleves som åpne og retnings-
ledende fremfor avgrenset og lukket. Skaper 
en i tillegg et hierarki i belysningsområdene 
ved at enkelte områder har en mer 
fremstående belysning i forhold til omliggende 
områder vil dette forsterke leseligheten av ens 
omgivelser. 

 

 
Figur 2: Lambertseter Foto: Tine Grønstad 

 
Flere steder opplever man at det er godt 
opplyste gangveier samtidig som nærliggende 
områder mangler belysning slik at det oppstår 
en markant skille mellom lys og mørke. 
Områdene utenfor gangveien fremstår som 
ugjenkjennelige og til tider utrygge. Små 
endringer eller bevegelser skaper rom for 
negativ tolkning av observasjonen, da 
observasjonen gir mangelfull informasjon i 
forhold til å kunne prosessere den som negativ 
eller positiv. 
 
Øyets lysømfintlighet gjør at vi kan oppfatte 
luminanskontraster, og derav kan skille 
mellom ulike nyanser som indikerer endringer i 
området eller terrenget. Belysning hvor en 
bevisst benytter samhandlingen som skjer 
mellom lys og skygger, nyanser og fargetoner 
for å fremskaffe kontraster vil tydeliggjøre 
terreng og nivåforskjeller. Dette kan være 
trappetrinn eller avsatser, liksom kanter og 
grøfter. 

 

 
Figur 3: Ekebergtoppen Foto: Per Arne Helberget 

 
 
Belysning av veiskiller slik at flater og 
retninger blir fremhevet vil bidra til å skape 
orienteringspunkt, samt retningsledende 
hjelpelinjer. Tydeliggjøring av akser og 
veier gir oss en indikasjon på retning og 
sted og muliggjør en enklere orientering. 
Evnen til å orientere seg innebærer å vite 
hvor man er, finne dit en skal og forstå når 
en er fremme. (Silverstone, Lang et 
al.200a). Orienteringspunkter kan derfor 
belyses slik at det trekker til seg 
oppmerksomhet og vekker virtuelle 
dagsreferanser. 
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Figur 4: Holmlia torg Foto: Luminator AS 

 
 
Ved å belyse elementer som landemerke, 
enten dette er fontener, torg eller statuer, vil 
en tydeliggjøre hvor en er. Belysning av 
signaturelementer fremhever stedsidentiteten 
og gir et inntrykk av familiære omgivelser, som 
igjen vil kunne fremme positive tilnærmings-
opplevelser til stedet i tillegg til å være 
estetiske visuelle opplevelser. 
 

 
Figur 5: Ekebergparken Foto: Luminator AS 

 
 
Lys som en trygghetssøkende faktor i 
uterom bør ha som måle å skape en 
harmonisk og balansert omgivelse som 
ivaretar funksjonalitet, trygghet og estetisk 
velbehag. Gjennom å redusere 
tvetydigheten slik at tolkning av 
sanseinformasjonen samsvarer med 
rasjonelle handlingsmønstre vil en skape 
mulighet for en tilfredsstillende ferdsel.  
Et område vil alltid ha ulike aktører som 
benytter seg av dets areal, og ved å vise 
hensyn og forståelse til flerfoldig bruk og 
behov vil en kunne skape eierskap til 
stedet som igjen kan redusere uønsket 
adferd.  
 
Belyser en områder med det i tankene at 
en ønsker å skape gode opplevelser og 
møter, samtidig som en ivaretar synets 
behov for å tolke ens omgivelser best 
mulig vil en komme langt på veien til å 
skape et behagelig og funksjonelt uterom. 
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