
Effekter av belysning

Avslutningsseminar 31. januar 2019
Aslak Fyhri



Side

La oss ta det fra begynnelsen….
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Vi hopper litt frem i tid
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….og litt til
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Hva vet vi om gatebelysning?
Mer lys gir mer trygghet
Hvitere lys

 gjør at man lettere ser hinder
 gir bedre ansiktsgjenkjenning
 gir mer trygghet

 Lyskvaliteten er viktig: Uniform, Klar, Komfortabel
 Men uklar sammenheng med trygghet

Mer lys gir økt bruk

Kilde: Rahm og Johansson, 2016: Walking after dark – a systematic review
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LED vs tradisjonelle gatelys
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www.treehugger.com
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More is less
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Tre studier

1. Feltstudie i Frognerparken
2. Forsøk med belysning av vegetasjon i Ås
3. Før/-etter effekter av LED pærer i Slottsparken
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Frognerparken

 Intervju med 55 respondenter
Oktober 2015/Mars2016

 I skumringen

Spørsmål om
 Opplevd trygghet
 Bakgrunnsvariabler 
 Kvaliteten på belysningen

1. Passer mine behov
2. Svak
3. Jevn 
4. Lett å lese intensjonen til andre

10

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2

Kjønn***

Alder

Utdanning**

Kjennskap til parken**

Fornøyd med belysning **

Effekt på opplevd utrygghet
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Forsøk med belysning 
av sidevegetasjon på NMBU
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Belysning på NMBU
 23 studenter (LA)

 5 menn, 17 kvinner
En tur med og en tur uten belysning
Spørreskjema for hver tur

 Opplevd trygghet
 Personlighet (Nevrotisisme)
 Kvaliteten på belysningen

1. Passer området
2. Passer mine behov
3. Jeg ser godt
4. Lett å forstå intensjonen til andre
5. Gjenkjenner ansikter
6. Lett å se hindringer
7. Lett å lese skilt 
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Telling av fotgjengere før etter LED-lys
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Led lys installert i 2015
Filmet to uker før og to uker etter

 November 2015
Mars 2016

Fra 1900-0100
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Flere her etter LED ?
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Telling av fotgjengere før etter LED-lys
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Før: 2737 fotgjengere
 31 % på nordsiden

Etter: 2948 fotgjengere
 37 % på nordsiden
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Hva kan vi lære?

Belysning øker tryggheten
Riktig belysning øker tryggheten

 Den må ikke være grell

Økt trygghet = økt tilgjengelighet
Økt tilgjengelighet = økt bruk
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