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Formáli 

 

Þessi skýrsla var skrifuð af nemendum í rafiðnfæði við Háskólann í Reykjavík. Vinna við 

skýrsluna hófst þann 16. janúar 2012 og lauk henni í byrjun apríl sama árs. Vinnan við 

skýrslugerðina var hluti af áðurnefndu námi og völdu nemendur sjálfir viðfangsefnið. Val á 

þessu viðfangsefni var tilkomið að mestu leyti vegna þeirrar umræðu sem hafði átt sér stað í 

Evrópu og víðar um að ljósgjafar séu um of orkufrekir og óvistvænir og hvaða lausnir eru í 

boði við þeim vandamálum. Einnig hafði lýsingartækni og lýsing almennt verið innan 

áhugasviðs nemendanna. 

Miklar þakkir eru færðar Orkuveitu Reykjavíkur og þá sérstaklega Hilmari Jónssyni 

rafmagnstæknifræðingi fyrir þann tíma sem nemendum var veittur til ráðlegginga, aðstoðar 

við gagnaöflun sem og við verklega framkvæmd mælinga. Einnig eru fjölskyldum nemenda 

færðar þakkir fyrir veittan stuðning og tillitsemi vegna þeirrar fjarveru sem vinna skýrslunnar 

og námið allt hafði í för með sér. 

Skýrslan samanstendur af fjórum megin köflum, þ.e. ljósfræði,  götulýsingu með natríum- og 

LED ljósum, niðurstöður mælinga og að lokum er umræða um mæliniðurstöður og 

vangaveltur í kjölfar samanburðarins.   
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Inngangur 

 
Á undanförnum árum og misserum hefur verið töluverð umræða innan Evrópu um ljósgjafa 

og þá einkum og sér í lagi orkunotkun þeirra. Einnig hefur mikið verið talað um 

umhverfisspillandi efni í ljósgjöfum, s.s. eins og í kvikasilfurljósgjöfum, að eyðing ákveðinna 

ljósgjafa geti verið umhverfinu óholl og að framleiðsla þeirra sé óvistvæn og orkufrek. 

Nýverið hefur einnig borið á umræðu um ljósmengun og hefur íslenski umhverfisráðherrann 

skipað í nefnd, eða hefur hann öllu heldur skipað starfshóp um myrkurgæði. Hópurinn á að 

kynna sér þau lög og þær reglur sem gilda um ljósmengun hér á landi og annarstaðar og koma 

með tillögur að úrbótum þar um á hausti komanda. Þar að auki verður íhugað hvaða 

markmiðum á að ná í myrkurgæðum í þéttbýli annars vegar og dreifbýli hins vegar og hver 

áhrif ljósmengunar séu á báðum svæðum.  

En varðandi ljósgjafana og ljóskerin sjálf sem valda ef til vill umræddri  ljósmengun, þá hefur 

verið rætt um að skipta jafnvel út núverandi götulýsingu fyrir aðra og hefur mest borið á LED 

ljósum í því samhengi. Spurningar sem gætu komið upp þegar menn velta þessum möguleika 

fyrir sér eru eflaust fjölmargar. Spurningar á borð við, af hverju LED lýsing? Hver er 

tilgangurinn með því að skipta út núverandi lýsingu með LED lýsingu? Hvað mun 

útskiptingin kosta í framkvæmd og til lengri tíma litið? Er hægt að notast við LED götuljós 

við íslenskar aðstæður? Svona væri sjálfsagt hægt að halda lengi áfram enda er saga LED 

ljósa sem götulýsing ekki margra ára gömul og því eðlilegt að menn myndu velta þessu 

nokkuð fyrir sér.  

Hvað sem spurningum sem þessum líður, þá er ljóst að innan fárra ára þarf að ráðast í 

einhverjar breytingar á götulýsingakerfinu á Íslandi því eins og fram hefur komið í 

umræðunni að undanförnu, þá hefur Evrópusambandið lagt bann við, eða mun leggja bann við 

notkun natríumpera, í það minnsta hluta þeirra. Bannið nær reyndar einnig til kvikasilfurs pera 

og mattra og glærra glópera. 

Það er ljóst af ofansögðu að nýtilegt gæti verið að kanna hvort LED ljósgjafi hafi einhverja 

kosti fram yfir natríum ljósgjafa í götulýsingakerfinu á Íslandi og/eða hvort einhverjir 

augljósir ókostir myndu koma fram við slíka útskiptingu. Þeir sem hafa með götulýsingu að 

gera hér á landi, eins og t.d. Orkuveita Reykjavíkur, eru að byrja að skoða þennan möguleika 

og hafa einhverjar mælingar og skoðanir verið gerðar upp á síðkastið og verður eflaust 
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framhald á því næstu misserin. Það var því augljós kostur fyrir skýrsluhöfunda að ganga til 

samstarfs við Orkuveitu Reykjavíkur við vinnslu þessa lokaverkefnis eftir að hafa ákveðið að 

viðfangsefni þess yrði að skoða samanburð núverandi götulýsingar annars vegar og 

ljóstvistalýsingar hins vegar.       

Í skýrslunni er m.a. greint frá mæliniðurstöðum á samanburði birtu- og litarhitastigsmælinga 

Natríum ljósgjafa og LED ljósgjafa í götulýsingu. Einnig verður sýndur á myndrænan hátt 

munur lampanna hvað litarhitastig og litarendurgjöf varðar. Þessi skýrsla ætti því að varpa 

ljósi á þær vangaveltur sem hér að ofan eru nefndar.   
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Ljós 

 

Er ljós bara ljós? Eða er eitthvað meira og stærra sem býr að baki því? Í þessum kafla verður 

ljósið skoðað út frá fræðilegu sjónarmiði og það útskýrt fyrir lesandanum á sem einfaldastan 

máta. Meðal annars verður komið inn á eðlisfræði ljóssins, hugtök og mælieiningar svo fátt 

eitt sé nefnt. 

Hvað er ljós? 

 
Hér verður fjallað um ljósið í víðu samhengi s.s. bylgjulengdir og jafnframt sýnileika og 

ósýnileika þess. 

Ljósið er rafsegulgeislun sem gerir okkur kleif að sjá liti og skugga í umhverfinu. Litirnir 

myndast við tíðnidreifingu ljóssins og endurkasts þeirra hluta sem eru í kringum okkur og er 

það augað, sjóntaugin og heilinn sem þýða þessar upplýsingar fyrir okkur. Hreinræktaðir litir 

og full mettaðir  birtast okkur þegar tíðni ljóssins er sú sama og viðkomandi litur. 

Rafsegulbylgjur ferðast á ljóshraða 

sem er næstum 300.000 km á 

sekúndu. Bylgjur hafa tvær 

kennistærðir sem eru annars vegar 

bylgjulengd og hins vegar tíðni, 

bylgjulendin er bilið á milli 

öldutoppa og tíðnin er skilgreind af  

hversu margir bylgjutopparnir eru sem fara framhjá mælipunkti á sekúndu. Því styttri sem 

bylgjulengdirnar eru því fleiri ljóseindir hefur ljósið. Ljósið sem maðurinn greinir er optísk 

geislun á bylgjusviðinu 380 til 780 nm, sjá mynd hér að ofan.  

Augað er þó næmast fyrir 555 nm en við þá bylgjulengd er guli liturinn ráðandi. 

(Ljóstæknifélag Íslands, 2005) ( Verkis.is ) 

Fyrir ofan 780 nm eru bylgjulengdir sem augað greinir ekki og í þeim bylgjulengdum finnum 

við innrautt ljós og útvarpsbylgjur og fyrir neðan 380 nm er útfjólublátt ljós, röntgen- og 

gammageislar. Ljós sem gefur frá sér einhverja eina bylgjulend eins og til dæmis  natríum 

perur sem notaðir eru í mikið götulýsingu á íslandi eru kallaðir einlitir lampar. 

Sólarljósið gefur frá sér hvítan lit og er það vegna þess að þar blandast allir litirnir saman, það 
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er að segja fjólublátt, blátt, grænt, gult, appelsínugult, rautt og allt þar á milli. Þegar hlutir 

grípa þetta ljós í sig endurkasta þeir ljósinu og er það þar sem litur hlutarins birtist okkur. Það 

þýðir í raun og veru að hluturinn endurkasti þessum lit framar öðrum þegar hvítt ljós skín á 

hann. Með því að láta sterkt litað ljós skína á hlutinn getum við hins vegar fengið hann til að 

sýna hvaða lit sem er. Ef hreint rautt ljós skín á gras fær það ekkert grænt ljós til að 

endurkasta og verður því rautt eins og aðrir hlutir sem verða fyrir þess konar ljósi. 

Myndin hér til hliðar sýnir þá liti sem mannsaugað 

greinir, einnig sést vel hvernig litirnir myndast með 

því að blandast hver öðrum, þó að myndin sé nú 

ekkert sérstaklega skýr. Tilraunir hafa verið gerðar á 

því hversu margir litirnir séu sem mannsaugað getur 

greint og hafa menn komist að því að þeir séu á milli 

einnar og  tíu milljóna.  

(Þorsteinn Vilhjálmsson, 2000)                                                              

  

Eðlisfræði ljóssins - mælieiningar og hugtök. 
 

Í þessum kafla verður rætt um hugtök og mælieiningar ljóssins sem notast er við í hönnun 

lýsingakerfa og eru hluti af stöðlum í ljósaframleiðslu svo að hægt sé að gera grein fyrir 

eiginleikum ljóssins til að hjálpa til við að velja ljósgjafa í ákveðið verkefni. Sjá má í töflunni 

hér að neðan nokkur hugtök í ljósfræðinni sem farið verður yfir í kaflanum. 

 

Stærð  Eining  

Ljósstreymi (ф) Lm  

Ljósstyrkur (I) Cd 

Ljómi ( L ) Cd/m
2
 

Birta ( E ) Lm/m
2
 

Ljósnýtni  Lm/W 

Ljósgæði ( Ra ) Ra-gildi 

HITASTIG ( K ) Kelvin 

Glýja ( G ) G 

Ljómajafnleiki ( Uo ) Hlutfall 

Algeng hugtök og einingar í ljósfræði 
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Glýja  

Óþæginda glýja lýsir sér í því þegar ljósgjafi lýsir í augu viðkomandi þó hann beini sjón sinni 

ekki beint að ljósgjafanum, en þetta veldur truflunum fyrir sjónina. Búið er að þrepaskipta 

glýju í nokkra flokka, sjá töfluna hér fyrir neðan. 

 

 

 

 

Þrepaskipting glýjuflokka 

 

Hægt er reikna út óþæginda glýju ef eftirfarandi þættir í neðangreindri formúlu eru þekktir. 

Þetta má sjá betur í töflunni hér fyrir neðan.  

Formúlan er: G = 0.97 x log (Lm) + 4,41 x log h´-1,46 x log (p) +13,84 – log (I80) + 1,3 x ( 

log (I80/I88))
1/2

 – 0,08 x log (I80/I88) +1,29 x log(F) 

Formúluna er einungis hægt að nota ef ákveðin gildi eru innan þeirra marka sem sjá má í 

töflunni.  

Mælieining Hærri en: Gildi Lægri en: 

Cd 50 I80 7000 

M2 0,007 F 0,4 

cd/m2 0,3 Lm 7 

M 5 h´ 20 

Cd 1 I80/I88 50 

Fjöldi á km 20 P 100 
Tafla til útreiknings á óþægindaglýju 

 

Sjóndeyfiglýja (D) er þegar ljósgjafa er beint að augum viðkomandi og er þetta þekkt dæmi úr 

umferðinni þegar bílar mætast og annar bíllin er t.d. með kveikt á háuljósunum og lýsa þau 

beint í sjáöldur ökumanns á mótakrein. Einnig var það þekkt dæmi þegar LED götuljós komu 

fyrst til sögunar að lýsingin frá þeim var of mikil og truflaði ökumenn.  

(Ljóstæknifélag íslands, 2005)  (Elís Jónsson, 2005) 

 

1 Óþolandi Glýja  

3 Truflandi glýja 

5 Rétt þolanleg glýja 

7 Viðunandi glýja  

9 Ómerkjanleg glýja  
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Ljósstreymi  

Geislunarstreymi hefur áhrif á ljósskynjun sem gefur til kynna getu 

geislastreymis til að valda ljósskynjun, sem metin er samkvæmt næmni augans 

við mismunandi bylgjulengdir. Einingin fyrir ljósstreymi er lúmen (lm).  

(Hilmar Jónsson, 2010) (Elís Jónsson, 2005) 

 

Ljósstyrkur  

Ljósstyrkur hefur mælieiningu candela (cd). Candela er mælt sem lúmen á hvern 

steradiana. 1 W af ljósi gefur 54.4 sinnum meira af ljósi en 1 candela enda er ein 

candela miðuð við loga  frá stöðluðu kerti. Ljósstyrkurinn er fundinn út með því 

að mæla ljóma í ákveðinni fjarlægð frá ljósgjafa og síðan reiknaður með tvíeldis 

umhverfu. Formúla tvíeldis umhverfu er: Styrkur/vegalengd í öðru veldi eða cd = 

E/d
2
.  (Stefán Ingi Valdimarsson og Þorsteinn Vilhjálmsson, 2008) (Elís Jónsson, 2005) 

 

Ljómi og ljómadreifing  

Ljómadreifing hefur áhrif á sjónskilning okkar á umhverfinu. Ljómi (L) er 

skynjun augans á endurkasti ljóss og styrkleika hans má finna með því að mæla 

endurkast ljóssins. Ljómadreifing er fundin með því að mæla ljóma sem er 

ljósstyrksþéttleiki sem finna má með því að notast við ljómamæli sem gefur upp 

hver styrkur ljómans er hvort sem ljóminn orsakast af birtu frá einum ljósgjafa 

eða fleiri ljósgjöfum. Ljómi er mældur í candelum á fermetra (cd/m
2
). Til að fá 

útreikning ljómadreifingu rýmis eða flatar sem skoða skal þarf að dreifa 

mælipunktum með jöfnu millibili á flötin til að komast að niðurstöðu um ljómadreifinguna. 

(Elís Jónsson, 2005) (Ljóstæknifélag Íslands, 2005) 

 

Ljómajafnleiki   

Ljómajafnleiki (Uo) er mikilvægur þáttur í götulýsingu en hann er hlutfall á milli lægsta ljóma 

og meðalljóma (Lmin/Lmed). Einnig er hægt að taka lægstu ljómatölu og hæstu og setja í 

formúluna (Lmin/Lmax). Það er þó ekki venjan að reikna ljómajafnleikan á þann hátt. Gott er 

að hafa í huga að allt ljós sem fellur í rými eða á flöt sem skoða skal hefur áhrif á 

ljómamælingu. Ef mæla á ljómastyrk frá einum ljósgjafa þarf að koma í veg fyrir að aðrir 
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ljósgjafar trufli mælinguna. Ekki er æskilegt að munur á milli ljómastyrks sé of mikill því það  

getur valdið óþægindum fyrir sjónskilning og eykur viðbragðstíma sem er bestur í alveg jafnri 

lýsingu. (Ljóstæknifélag íslands, 2005)  (Elís Jónsson, 2005) 

 

Ljósnýtni  

Ljósnýtni er mælikvarði á hversu mikið af því afli (w) sem ljósgjafi notar fer í sýnilega birtu 

(L). Birtuna er hægt að fá út með ljósstreymi, og er það mælieining á það hversu mikið ljós í 

lúmenum lampinn gefur frá sér, lm/W, formúla: L= I/A. Hér í töflunni fyrir neðan sést 

mismunur á ýmsum tegundum ljósgjafa og getur munurinn orðið mjög mikill á milli ljósgjafa. 

(Elís Jónsson, 2005) (Hilmar Jónsson, 2010) 

 

 
Samanburður á nýtni ljósgjafa 

 

 

Birta  

Birta (E) hefur eininguna lux og er reiknuð miðað við það ljós sem fellur frá 

ljósgjafa á 1 fermetra af yfirborði flatar. Formúlan: E=Φ/A.                       

(Elís Jónsson, 2005) (Ljóstæknifélag Íslands, 2005)  

 

Ljósgæði 

Litarendurgjöf er mæld í Ra gildi sem spannar sviðið 0 til 100. Í evrópskum reglum er gerð 

krafa á um ákveðið Ra gildi og er krafan mismunandi mikil eftir stöðum, en þetta er til að 

bæta öryggi fólks. Mælieiningin er huglæg og er Ra gildið fengið út með því að skoða 
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endurkast frá litum sem voru mjög vinsælir hjá fólki á sjöunda áratugnum.                         

(Elís Jónsson, 2005) (Ljóstæknifélag Íslands, 2005) (Verkis.is)  

 

Litarendurgjafastuðull Ra Einkenni 

80-100 Mjög góð 

65-80 Góð 

40-65 Frekar slök 

Minni en 40 Slök 

Taflan sýnir hvernig Ra gildið er metið 

 

Ljóslitur 

Hitastig ljóssins er mælt í Kelvin gráðum og er hægt að finna sama sem 

merki milli litar og hitans með því að sjá fyrir sér loga af kertaljósi þar 

sem við kertaþráðinn, þar sem login er heitastur, er liturinn blár og síðan 

teygir loginn sig upp og kólnar og verður gulur.  Ljósgjafar eru 

framleiddir með mismunandi Kelvin gráður, og mikilvægt er að hafa í 

huga hvernig hitastig maður vill hafa í því rými sem á að lýsa upp. 

(Verkis.is) (Elís Jónsson, 2005) (Ljóstæknifélag Íslands, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 11 

Götulýsing  
 

Í þessum kafla verður fjallað um götulýsingu í þéttbýlum og þá með almenna þætti í huga svo 

sem hönnun lýsingakerfisins og umferðaröryggi svo dæmi séu tekin. Einnig verður komið inn 

á þær reglur og þá staðla sem stuðst er við þegar kemur að hönnun götulýsinga hér á landi.  

 

Almennt um götulýsingar og reglugerðir  

 
Í dreifbýli er yfirleitt ekki gerð krafa um götulýsingu. Þó ber að athuga hvort lýsa skuli upp 

götu utan þéttbýlis ef ljóst er orðið að umferðaróhöpp þar séu hlutfallslega algengari í myrkri 

en á öðrum sambærilegum götum. Í þéttbýli er hinsvegar almennt gerð krafa um að lýsa upp 

öll umferðasvæði. (Ljóstæknifélag Íslands, 2004) 

 

 

  Dæmi um götulýsingu á tengibraut í Reykjavík 

 

Um gatna- og vegalýsingar á Íslandi gildir tækniskýrslan CEN/TR 13201-1:2004 auk þriggja 

annarra Evrópustaðla sem innleiddir voru á Íslandi, þ.e. ÍST EN 13201-2:2004, ÍST EN 

13201-3:2004 og ÍST EN 13201-4:2004, en til einföldunar eru þessi fjögur rit oftast nefnd 

Evrópustaðallinn. Árið 2004 gaf svo Ljóstæknifélag Íslands út íslenskar reglur sem byggja á 

riti dönsku Vegamálastjórnarinnar en þær ganga, ef eitthvað er, lengra en tækniskýrslan og 

staðlarnir á sumum sviðum hvað varðar gæðakröfur til gatna- og vegalýsinga. Tilgangurinn 

með reglum og stöðlum sem notast skal við þegar um hönnun gatna- og vegalýsinga er að 
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ræða er í grunninn skýr og augljós. Sé eftir þeim farið, þá er gæðakröfum til lýsingarinnar 

fullnægt á hverjum stað. Eins er tryggt að götur séu greiðfærar í myrkri og á sama tíma er 

umferðaöryggi gangandi og akandi vegfarenda hámarkað.  (Ljóstæknifélag Íslands, 2004) 

(Hilmar Jónsson, 2005)  

 

                

                Dæmigerð nútíma götulýsing 

Gæði götu- og vegalýsinga verða að vera það mikil að þau tryggi fullnægjandi sjónskilyrði á 

hverjum stað fyrir sig og eru þau ákveðin með tilliti til gerð gatna eða umferðasvæðis. 

Aðstæður á hverjum þeim stað sem lýsa skal upp falla undir ákveðinn lýsingarflokk og eru því 

gæði lýsingarinnar ákveðin með því að styðjast við réttan lýsingarflokk við hönnun 

lýsingarinnar. (Ljóstæknifélag Íslands, 2004) 

Gerðir gatna og umferðarsvæða eru skilgreind sem: 

 Stofnbrautir og tengibrautir 

 Safngötur 

 Gatnamót 

 Hringtorg 

 Húsagötur 

 Verslunargötur með blandaðri umferð ökutækja, hjólreiðafólks og fótgangenda 

 Aðalgöngustígar, göngustígar, göngusvæði, göngugötur og bílastæði 

 Gangbrautir 

 Aðgerðir til hraðahindrunar 

 Undirgöng fyrir fótgangendur og hjólreiðafólk 
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 Biðstöðvar almenningsvagna  

(Ljóstæknifélag Íslands, 2004) 

 

Lýsingarflokkar skiptast í L-, LE-, E-, F1- og F2- flokka auk undirflokka. Eins og áður segir, 

þá eru flokkarnir notaðir við hönnun á lýsingakerfum því hver og einn þeirra inniheldur 

ákveðnar ljóstæknilegar mælieiningar sem nýtast við lýsingahönnun svo unnt sé að uppfylla 

gæðakröfur sem gerðar eru á hverjum stað. Lýsingaflokkarnir eru skilgreindir á mismunandi 

grundvelli. Þannig eru L-flokkarnir t.d. skilgreindir út frá ljóma frá akbrautum á meðan LE- 

og E-flokkarnir eru skilgreindir á grundvelli birtu. 

Lýsingaflokkar LE-flokks nýtast við hönnun lýsingar fyrir gatnamót, hringtorg, opin svæði og 

víðar, á meðan lýsingaflokkar E-flokks nýtast við hönnun lýsingar í húsagötum, á bílastæðum, 

göngustígum og víðar. Hins vegar nýtast lýsingaflokkar L-flokks við hönnun lýsingar á 

stofnbrautum, tengibrautum, safngötum og víðar.  

Taflan hér fyrir neðan sýnir L-flokkana og nýtist hún við hönnun götulýsingar með það fyrir 

augum að velja réttan flokk fyrir réttar aðstæður og ná þannig fram þeim gæðakröfum sem 

gerðar eru til lýsingarinnar á viðkomandi stað. Ef hanna á lýsingu fyrir t.d. safngötu, þá er 

ljóst af töflunni að notast skal við lýsingaflokka L2, L4, L6, L7a og/eða L7b. (Ljóstæknifélag 

Íslands, 2004) 

Taflan auðveldar val á lýsingaflokkum L-flokks  

 

Lýsingaflokkar 

L-flokks 

Stofn- og 

tengibrautir 

Safngötur o.fl. 

L1 L3 L5 L2 L4 L6 L7a L7b 

Ljómi á þurri akbraut: 

Miðgildi ljóma 

(Lm) cd/m
2
 (rekstrargildi) 

að lágmarki *): 

Jafnleiki (R) að lágmarki: 

Jafnleiki fram á við (RL) 

að lágmarki: 

 

 

 

 

2,0 

0,40 

 

0,60 

 

 

 

1,5 

0,40 

 

0,60 

 

 

 

1,0 

0,40 

 

0,60 

 

 

 

2,0 

0,40 

 

0,30 

 

 

 

1,5 

0,40 

 

0,30 

 

 

 

1,0 

0,40 

 

0,30 

 

 

 

0,75 

0,40 

 

0,30 

 

 

 

0,50 

0,40 

 

0,30 

Ljómi á votri akbraut: 

Jafnleiki (R) að lágmarki: 

 

0,20 
 

0,20 
 

0,15 
 

0,20 
 

0,15 
 

0,15 
 

0,15 
 

0,15 
Sjóndeyfiglýja: 

(TI) % að hámarki: 

 

6,1 

 

6,5 

 

6,8 
 

6,1 
 

6,5 
 

6,8 
 

7,0 
 

7,0 
Lýsingaflokkur á næstu 

3,5 m langsum á akbraut 

 

E1 

 

E1 
 

E2 
 

E1 
 

E1 
 

E2 
 

E2 
 

E2 
*) Þegar lágmarkskröfur til meðalljóma hafa slæm áhrif á útlitshönnun lýsingakerfisins, má ljóminn vera að hámarki 

10% undir þessari kröfu hafi það umtalsverða útlitslega kosti í för með sér. 
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Gott dæmi um mikilvægi þess að samræmi sé um hönnun götulýsinga almennt og að reglum 

og stöðlum sé framfylgt við hönnunina er þegar lýsingunni er þannig háttað að ákveðinn 

stígandi er í birtu frá íbúðahverfi að stofnbraut. Þetta þýðir að sé ekið frá innstu íbúðargötu og 

þaðan áfram eftir safngötu og að stofnbraut eftir tengigötu, að þá sé ákveðinn stígandi í birtu 

götulýsingarinnar á þessari leið. Þannig fæst einnig fylgni á milli leyfilegs hámarkshraða og 

birtu götulýsingarinnar á hverjum stað. (Hilmar Jónsson, 2005)   

Reglur um gatna- og vegalýsingar taka eðlilega á fjölmörgum þáttum s.s eins og útliti 

lýsingakerfisins og ljóstæknilegum einginleikum gatnanna sjálfra. Ef götur eru t.d. lýstar upp 

miðað við kröfur L-flokks og yfirborð götunnar er ljóst, þá er hægt að hanna lýsinguna þannig  

að hægt sé að notast við ljósker með minna ljósstreymi en annars þyrfti, þ.e. ef yfirborðið væri 

dökkt. 

Stólpar eru í aðalhlutverki hvað varðar útlit enda eru þeir stór áhrifaþáttur í útliti 

lýsingakerfisins. Þeir eru sá hluti lýsingakerfisins sem er mest áberandi í dagsbirtunni og geta 

þeir í sumum tilvikum valdið því sem kallað er sjónmengun. Hæð og gerð þeirra hafa þar að 

auki áhrif á gæði lýsingarinnar og þarf að taka tillit til aðstæðna á hverjum stað við val á 

stólpategund. 

 

   Dæmigert útlit stólpa sem er staðsettur í miðjum göngustíg 

 

Íslensku reglurnar taka sérstaklega á stólpahæðinni umfram ÍST EN 13201–2:2004 og er þetta 

gott dæmi um það sem áður var nefnt, að þær gangi stundum lengra en Evrópustaðallinn hvað 

suma þætti varðar. Þetta atriði er mikilvægt fyrir íslenskar aðstæður þar sem byggð er jafnan 
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lágreist og skógar sjaldséðir og því myndi ljós frá of háum stólpa sjást langt að ef ekki væri 

sérstaklega tekið á þessu í reglunum. Taflan hér fyrir neðan er leiðbeinandi fyrir hæðaval og 

uppsetningu stólpa á Íslandi. 

 

Flokkun gatna Hæð ljóspunkta Uppsetning stólpa 

Stofnbrautir og tengibrautir Mest 10-12m Á miðju 
1) 

Báðum megin 
2) 

Að- og fráreinar við stofnbrautir og tengibrautir Mest 8-10m Öðrum megin 

Stærri safngötur Mest 10m Öðrum megin 
3)

 

Minni safngötur Mest 8m  

Stærri húsagötur Mest 6m  

Minni húsagötur Mest 5m  

Göngustígar Frá 4m til 5m
 4) 

Öðrum megin 

1)  Hvor akbraut fyrir sig er upplýst með sérstöku ljóskeri. 

2) Ef miðræma sem skilur að akbrautir er mjög breið. 

3) Í þéttbýli á grónum svæðum og þegar ekki er hægt að uppfylla ljóstæknilegar kröfur með ljósastólpum öðrum megin, ætti 

að hafa ljósastólpa báðum megin. 

4) Við sérstakar aðstæður í umhverfinu má hafa ljóspunkt lægri en 4m. 

 

Þess skal einnig gætt að „minni“ gata hafi ekki hærri stólpahæð en aðliggjandi „stærri“ gata. 

Taflan er leiðbeinandi um hæð ljóspunkta og uppsetningu þeirra 

 

Við val á stólpategund og staðsetningu hans þarf sem dæmi að hafa í huga hverjar 

lýsingakröfurnar eru á viðkomandi stað, umhverfisaðstæður á staðnum, að lýsingakerfið verði 

sjónleiðandi og taka tillit til nálægra mannvirkja. Eins þarf fjarlægð stólpa frá götu að vera rétt 

valin en hún er aftur háð tegund og aksturshraða götunnar sem lýsa skal upp. Eftirfarandi tafla 

sýnir hver fjarlægð stólpa frá götu skal vera við mismunandi gatnagerðir. (Ljóstæknifélag 

Íslands, 2004) 
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Tegund götu Lágmarks fjarlægð           Meðmæst fjarlægð 

Þjóðvegur 90 km/klst 3,5 m 3,5 m 

Stofnbraut 70 km/klst 1,5 m 2,5 m 

Tengibraut 50 km/klst 1 m 1,5 m 

Safngata 50 km/klst 0,5 m 1,5 m 

Húsagata 30 km/klst 0,3 m 0,5-1,0 m 

Hjólastígur 1,0m 1,0m       

Göngustígur 0,5 m 0-1,0 m 
Taflan sýnir fjarlægð stólpa frá götu.  

 

Algengast er að stólpar séu staðsettir aðeins öðrum megin götunnar. Þegar hins vegar breidd 

götu er of mikil svo gæðakrafa til lýsingarinnar næst ekki með því móti, þá eru stólpar 

staðsettir beggja vegna hennar. Þar sem umferðaeyja er á milli akbrauta er mögulegt að 

staðsetja stólpana þar. 

Eins taka reglurnar á millibili stólpanna, en það fer eftir aðstæðum á hverjum stað hversu 

langt er á milli stólpanna. Horft er m.a. til fjarlægðar að næstu gatnamótum, hvar innkeyrslur 

og lóðarmök eru og fleira þess háttar. Alltaf skalt þó tryggt að bilið sé ekki meira en leyfilegt 

hámarksbil sem reiknað er út frá fyrirliggjandi forsendum svo sem þeim sem hér á undan eru 

nefndar. Millibil stólpa er þéttara í beygjum en á beinum vegi og eins er styttra á milli stólpa í 

brekkum en á sléttum vegi. (Ljóstæknifélag Íslands, 2004) 

 

 

Dæmigert útlit ljóskera í götulýsingu 

 

Ljóskerin eru, eins og gefur að skilja, einnig stór þáttur í útliti lýsingakerfisins en við val á 

ljóskeri er horft til margra þátta, s.s. skermunar, glýjumyndunar og eftir aðstæðum 

skemmdarverkaflokkun ljóskersins. Skermun er flokkuð í sex flokka, þ.e. G1 til G6 þar sem 

skermunin eykst frá lægsta flokki til þess hæsta, samanber töfluna efst á næstu síðu. Tilgangur 

skermunar er að sporna við sjóndeyfiglýju og er t.d. mælt með nokkuð mikilli skermun við 

húsagötur eða sem svarar til flokka G5 eða G6. (Ljóstæknifélag Íslands, 2004)   
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Flokkur Hámarksljósstyrkur Algjör skermun 

Við 70° Við 80° Við 90° 

G1  200 cd/klm 50 cd/klm Engar kröfur 

G2  150 cd/klm 30 cd/klm Engar kröfur 

G3  100 cd/klm 20 cd/klm Engar kröfur 

G4 500 cd/klm 100 cd/klm 10 cd/klm Frá og með 95° 

G5 350 cd/klm 100 cd/klm 10 cd/klm Frá og með 95° 

G6 350 cd/klm 100 cd/klm 0 cd/klm Frá og með 90° 
Taflan sýnir umrædda skermunarflokka.  

 

Glýja, eða öllu heldur glýjugildin, eru flokkuð í flokka frá D0 til D6 þar sem gildi 

óþægindaglýju er hæst í flokki D0 og lægst í flokki D6. Eftir því sem ljósker hækkar um 

glýjuflokk eykst takmörkun á ljósstreymi frá viðkomandi ljósi eins og sést í töflunni hér fyrir 

neðan. (Ljóstæknifélag Íslands, 2004) 

 

Flokkur D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Glýjugildi 
1)

 

hámark 

- 7000 5500 4000 2000 1000 500 

1) Glýjugildið er I x A-0,5, þar sem: 

I er hámarksgildi ljósstyrks ljóskersins (cd) miðað við 85° frá lóðlínu í allar áttir. 

A er lýsandi flötur (m2) ljóskersins séður úr þeirra átt sem I er reiknað. 

Taflan sýnir flokkun óþægindaglýju. 

 

Við hönnun gatna- og vegalýsinga er augljóslega að mörgu að hyggja og eru skýrar reglur því 

grunnurinn að því að úr verði samræmd, heilsteypt og góð lýsing sem tryggir gott skyggni að 

næturlagi og umfram allt öryggi allra vegfarenda. Lýsingahönnuðir Orkuveitu Reykjavíkur 

hafa sem dæmi stuðst við reglur þær sem Ljóstæknifélag Íslands gaf út árið 2004, sem áður er 

getið, við hönnun götulýsinga í nýjum hverfum og í endurnýjungum og úr hefur orðið gæða- 

og glýjulaus lýsing. (Hilmar Jónsson, 2005)    
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LED lýsing 

 
 

Hvað er LED lýsing? Hér á eftir verður fjallað um LED lýsingu og ljóstvista almennt. Einnig 

verður farið yfir díóður almennt og útskýrt hvernig hálfleiðarinn bregst við rafstraumi.  

 

Díóður 
 

Díóður eru mjög algengar í hverskonar rafrásum og rafbúnaði. Hér verður stuttlega komið inn 

á það hvernig ósköp venjuleg kísildíóða virkar, s.s. eins og rafeindaflæði í hálfleiðara og 

hvernig hitastig í umhverfinu getur haft áhrif á hana. Einnig verður fjallað um ljósdíóður og 

hvernig þær framleiða ljósorku við rafeindaflutning í þeim. 

 

 

Kísildíóða. 

Venjuleg kísildíóða er einátta hálfleiðari sem leiðir straum frá anóðu til kathóðu ef 

hnéspennan næst. Hnéspenna kísildíóðu er um 0,7V. Díóða er í raun rafrás sem er samsett úr 

N-dópuðum og P-dópuðum kísil þar sem N stendur fyrir neikvætt hlaðnar rafeindir og P 

stendur fyrir jákvætt hlaðnar rafeindir. Við samskeytin byggist upp spenna þegar jafnvægi 

kemst á rafeindaflutning frá N-dópaða svæðinu yfir í P-dópaða svæðið. Þessa spennu þarf að 

yfirvinna til að rásin (díóðan) geti byrjað að leiða straum. Straumurinn rennur frá P-dópaða 

svæðinu yfir í N-dópaða svæðið sem þýðir að flutningur rafeindanna er í gagnstæða átt. 

 

 

P-dópuðum kísil skeytt saman við N-dópaðan kísil              Rafeindir streyma yfir samskeytin og jafnvægi kemst á 
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Forspenna þarf venjulega kísildíóðu svo hún geti leitt straum. Þegar díóða er forspennt þá er 

plúspóll spennugjafa tengdur við anóðu (P-dópaða svæðið) og mínuspóllinn við kathóðuna 

(N-dópaða svæðið). Ef díóðan er bakspennt er líklegt að hún brotni og eyðileggist. 

 

                

         Forspennt díóða 

 

Eins og getið var hér að framan þá er hnéspenna venjulegrar díóðu um 0,7V. Oftast er miðað 

við að umhverfishitastig díóðunnar sé þá um 25°C. Ef hitastigið hækkar, þá lækkar 

hnéspennan - oft um 2,2mV/°C. (Floyd, 2005)    

 

 

 Hnéspenna díóðu lækkar við hækkandi hitastig 

 

 



 20 

Ljósdíóðan/Ljóstvistur 

Ljósdíóðan er eins og venjuleg díóða hvað rafeindaflutning varðar en lausar rafeindir í efninu 

leita frá N-dópaða efninu yfir í P-dópaða efnið og myndast þá hleðsla við samskeytin sem þarf 

að yfirvinna til að hún leiði straum. Hnéspenna ljósdíóðu er venjulega á bilinu 1,2 til 3,2V. Ef 

plúspóll spennugjafa er tengdur við anóðuna (P-dópaða efnið) og mínusinn við kathóðuna (N-

dópaða efnið), þá leiðir hún straum og lýsir. Þetta gerist þegar laus rafeind fyllir upp í holu 

sem er á lægra orkustigi og verður þá til ljósorka því rafeindin hafði meira orkustig en holan 

og þá losnar um orku sem verður að ljósorku. (Floyd, 2005) 

 

Flæði rafeinda í dæmigerðri ljósdíóðu     

 

Dæmigerður ljóstvistur lítur út eins og á myndinn hér fyrir neðan. Þegar jafnspenna er tengd 

við forspennta ljósdíóðu þá verður til ljós við PN-samskeytin í hálfleiðaraefninu þar sem  

rafeindamagnið við samskeytin jafnast út. (Ljóstæknifélag Íslands, 2006) 

 

 

Grunnteikning af dæmigerðum ljóstvisti 
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Hugtakið geilsastyrkur er notað yfir styrkleika geislunar frá ljósdíóðu. Geislastyrkurinn (I) er 

mældur í W/sr og er hann fundinn samkvæmt jöfnunni; I = dP/dω þar sem, 

I = geislastyrkur 

dP = geislaafl 

dω = rúmhorn 

Rúmhorn er horn í rúmi en flathorn er venjulegt horn í tvívídd þar sem hornið er jafnt og 

bogalengdin/radíus.  

 

  Venjulegt flathorn í tvívídd 

Rúmhorn er reiknað út á svipaðan hátt og venjulegt horn nema  í staðin fyrir bogalengd er 

notað flatarmál (A) og deilt upp í það með radíus í öðruveldi, eða; ω = A/r
2 

= sr 

 

Dæmi um rúmhorn 

(SAK Glærur, 2011) (Floyd, 2005) 

 

Saga og þróun LED lýsingar 
 

Í þessum kafla verður fjallað um LED ljósgjafa og þróun hans frá því menn uppgötvuðu 

ljóstvistinn. Jafnframt verður fjallað um hvað ljóstvistar voru upphaflega notaðir í og hvaða 

ljósgjafa þeir síðan þróuðust út í, notagildi þeirra í dag og hugsanlega þróun þeirra í 

framtíðinni. 

 

Ljósgjafar eiga að vera eins litlir, nýtnir og endingagóðir og mögulegt er. Í það minnsta hafa 

arkitektar og lýsingahönnuðir lagt mikla áherslu á að þessum kröfum sé framfylgt í 
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framleiðslugeiranum. Glóperu- og úrhleðslulampar hafa hingað til ekki haft á að skipa öllum 

þessum þremur þáttum en þeir nást hins vegar fram í ljóstvistum eða LED ljósum. 

Englendingurinn Henry Joseph Round (1881 – 1966) var að reyna að hanna nýtt 

staðsetningartæki fyrir siglingageirann eða nokkurs konar útvarpsbylgjustaðsetningartæki 

þegar hann, að því er virðist fyrir tilviljun, uppgötvaði eðlisræn áhrif í hálfleiðaranum þegar 

hann er tengdur við spennugjafa eða m.ö.o. ljósið frá ljóstvistinum.  

Fyrsti iðnframleiddi ljóstvisturinn var hins vegar ekki markaðssettur fyrr en árið 1962 en það 

var rauður ljóstvistur af gerðinni GaAsP. Upp úr 1970 fóru ljóstvistar með öðrum litum að 

koma á markað eða grænir, appelsínugulir og gulir.  Síðar, eða um 1990, var svo hægt að fá 

mjög nýtna ljóstvista í þessum sömu litum. Það var svo árið 1997 sem hvítir ljóstvistar komu 

á markað.  

 

 

        Dæmigerðir ljóstvistar í rauðum, hvítum og grænum lit 

 

Í upphafi voru ljóstvistar eingöngu notaðir í svokölluð merkjaljós eins t.d. í útvarpstæki, 

talstöðvar eða hverskonar raftæki og rafrásir og fleira þess háttar. Þar gefa ljósin til kynna 

ákveðna stöðu á t.d. rofa eða stöðu á ákveðinni rafrás. Síðar var t.d. byrjað að nota þá í 

hemlaljós bifreiða og í farþegarými þeirra. Svo var farið að notast við ljóstvista í sjálf 

ökuljósin. 
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Bremsuljós á bifreið þar sem ljóstvistar eru notaðir 

 

Undanfarin ár hafa ljóstvistaljós verið að ryðja sér til rúms í götulýsingakerfum og hér á landi 

hafa staðið yfir tilraunir með þá einmitt í þessum tilgangi. 

En eitt af fyrstu verkefnunum með ljóstvistalýsingu sem farið var í hér á landi var skrautlýsing 

á Tjarnarbrúnni í Reykjavík en það var samstarfsverkefni Orkuveitu Reykjavíkur, 

Rafteikningar hf og Dengsa ehf. Um þessar mundir er Orkuveita Reykjavíkur einnig að gera 

tilraunir með LED götuljós á nokkrum stöðum í borginni svo sem eins og á Hringbraut, 

Borgartúni, Bakkastöðum og Skeiðavogi. 

 

 

     

 

 

 

 

         Tjarnarbrúin í Reykjavík 

Einnig hefur nokkuð borið á notkun ljóstvista í skiltalýsingar á undanförnum árum. 

(Ljóstæknifélag Íslands, 2006) (Jörgen Gullev, 2007)

http://www.google.is/imgres?start=281&um=1&hl=is&rlz=1T4ADFA_enIS455IS456&biw=1280&bih=609&tbm=isch&tbnid=u4iSeoqeCjWoWM:&imgrefurl=http://autocarmanual.com/gallery-honda/2010-honda-insight-hybrid-manual-user-overview/&docid=TDnmdRJW7FFVSM&imgurl=http://autocarmanual.com/automotive/brakelights-use-light-emitting-diodes-led-for-maximum-illumination.jpg&w=690&h=430&ei=E8BlT7zMOsmP0AW1u7CuCA&zoom=1
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LED stendur fyrir Light Emitting Diode en á íslensku er yfirleitt notast við nöfnin ljóstvistur 

eða ljósdíóða. Af því að ljóstvistar eru eins smáir og raun ber vitni, þá er yfirleitt ekki þörf 

fyrir mikla spegla í ljósgjafanum eins og tíðkast gjarnan í hefðbundnum lömpum. En þar sem 

LED lamparnir eru mjög stefnuvirkir mun notkun spegla væntanlega aukast í framtíðinni svo 

auka megi ljósdreifinguna og þá sérstaklega með götulýsingu í huga.  

Nýtni ljóstvista hefur aukist umtalsvert undanfarin ár og nú er svo komið að þeir slá út bæði 

glóperum og halogenperum hvað birtustig varðar. Talið er að á næstu árum verði nýtni 

ljóstvista orðin það góð að þeir verði í hópi nýtnustu ljósgjafa sem í boði verða. Líftími 

ljóstvista er gjarnan sagður vera um 50.000 tímar. Flestir framleiðendur LED ljósa í dag 

hanna ljósin þannig að einungis þurfi að skipta út ljóstvistabrettunum rétt eins og skipt er um 

peruna í núverandi götulömpum. 

Ljósið frá ljóstvisti er einlitt og stjórnast liturinn af ríkjandi bylgjulengd. Eins og áður er 

nefnt, þá er hægt að fá ljóstvista í rauðum, appelsínugulum, gulum og grænum lit og að auki 

er hægt að fá þá í bláum lit. Hvíta litinn er t.d. hægt að mynda með blöndu ljóss í öllum 

bylgjulengdum. (Ljóstæknifélag Íslands, 2006)  

Hitastig er mikilvægur þáttur varðandi notkun ljóstvista sem ljósgjafa og skiptir þá litlu hvort 

um sé að ræða ljósgjafa sem ætlaður er fyrir innilýsingu eða útilýsingu. Það er því mikilvægt 

að huga að þessum þætti við hönnun lampanna svo að uppgefinn líftími ljóstvista verði í raun 

sá tími sem upp er gefin af framleiðandanum þegar út í raunveruleikann er komið.  

Líftími ljóstvista er eins og áður segir mjög háður hitastiginu í umhverfi hans. Þannig getur 

líftíminn helmingast við það eitt að hitastigið í umhverfi ljóstvistsins fari tíu gráður upp fyrir 

það hitastigshámark sem framleiðandinn gefur upp. Þar af leiðandi er það mikilvægt atriði í 

hönnuninni að uppsetningin í lampanum sé þannig að hitaleiðnin frá ljóstvistinum verði góð. 

Það er því t.d. ekki æskilegt að stilla ljóstvistum á efni eins og plast sem leiðir illa hita en í 

staðin eru núna oftast notaðar álþynnur í þessum tilgangi en þær leiða hitann betur í burtu frá 

díóðunni. 
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    Götulampi af Raytec gerð þar sem hugað var að burtleiðni hita við hönnunina  

 

En hverjir eru þá raunverulegir kostir LED ljósgjafa fyrir nútíma upplýsingu og hverjir eru 

ókostirnir við þessa lampa? Það er nú þegar vitað að ljóstvistar verða áberandi í framtíðinni og 

því vert að velta upp kostum og göllum þeirra eins og þeir standa í dag. 

Aðal kostir ljóstvista sem ljósgjafi framtíðarinnar eru: 

- þeir eru fyrirferðalitlir 

- há litarendurgjöf  

- langur líftími 

- engin IR/UV geislun 

- kvikna strax 

- dimmanlegir frá 0-100% 

- rafmagnsnotkun er minni, en  þó er nýtnin ekkert sérlega góð í dag, sjá mynd hér að neðan. 

 

Myndin, sem er frá Philips, sýnir hvernig töpin skiptast niður á einstaka þætti í ljóstvistaljósum 
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Aðal ókostir ljóstvista sem ljósgjafi framtíðarinnar eru: 

- líftíminn er mjög háður hitastigi og ræður hitaburtleiðni úrslitum um lengd hans 

- litarfrávik í framleiðslu frá einni díóðu til annarrar - fer eftir Bin flokkum díóðanna 

- hátt litarhitastig 

- litarhitastig getur breyst með líftímanum  

- hátt verð 

Eins og kemur fram í upptalningunni fyrir kosti ljóstvista er um minni rafmagnsnotkun að 

ræða séu þeir notaðir sem ljósgjafi. Þetta atriði ætti að falla í góðan jarðveg hjá mörgum enda 

er sífellt verið að leita leiða til að minnka orkunotkun í heiminum og hefur þetta sem dæmi 

verið vinsælt umfjöllunarefni hjá Evrópusambandinu undanfarin ár. Tilraun olíufyrirtækisins 

Q8 í Danmörku ætti því að hafa glatt margan áhugamanninn um orkusparnað því þar sást 

greinilega að mikil orka getur sparast við notkun ljóstvista í stað annarra ljósgjafa. Þeir hjá Q8 

létu skipta út neon-lýsingu utan á einni bensínstöðinni og við það jókst líftími lýsingarinnar 

um 100% miðað við neon-lýsinguna sem áður var uppi. Á sama tíma lækkaði aflnotkunin úr 

55W/m niður í 8W/m séu bornar saman tölur fyrir neon-lýsinguna annarsvegar og 

ljóstvistalýsinguna hins vegar. Q8 rekur um 150 bensínstöðvar í Danmörku og sé gert ráð fyrir 

að sett yrði upp LED lýsing í stað neon-lýsingar á allar þessar stöðvar myndi það þýða 

gríðarlegan orkusparnað og í krónum talið myndi það spara um 2 milljónir danskra króna á 

ári. (Jörgen Gullev, 2007) 

Það er flestum orðið ljóst að ljóstvistar verða áberandi í lýsingum og ljósabúnaði hverskonar í 

framtíðinni og ef til vill bara spurning um hvenær þeir verða alsráðandi í því efni. Sem dæmi 

er þróun ljóstvista fyrir götulýsingu í fullum gangi víða um heim og verður forvitnilegt að 

fylgjast með þeirri þróun hér á landi á næstu misserum. 

 

LED götulýsing 
 

Götulýsing með ljóstvistum er enn sem komið er sjaldséð í heiminum, í það minnsta sem 

almenn götulýsing. En hins vegar er nánast sama hvar í heiminum það er eða hvar sem maður 

leitar eftir lesefni á veraldarvefnum eða við lestur hvaða blaðagreina um LED lýsingu sem er, 

að allstaðar er verið að velta upp þessum möguleika, þ.e. að notast í meira mæli við 

ljóstvistana í götulýsingu í framtíðinni.  
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Þessar vangaveltur lýsingahönnuða og annarra sem hafa með þessi málefni að gera í hverju 

landi verða að teljast eðlilegar, sér í lagi í ljósi þess að kröfur hafa víða verið hertar hvað 

varðar orkusparnað í heiminum og umhverfisáhrif hvers konar af framleiðslu og förgun 

margra af þeim ljósgjöfum sem hingað til hafa verið notaðir til götulýsinga. Eins og áður 

hefur komið fram, þá hefur Evrópusambandið til að mynda lagt bann við framleiðslu á 

glóperum (fyrst yfir 60W en síðar nær bannið einnig til minni perugerða), kvikasilfur – og í 

það minnsta sumum natríumperum sem algengar eru til götulýsinga hér á landi og reyndar 

víða í heiminum. (Daði Ágústsson, 2009) (Guðjón L. Sigurðsson, 2011) 

  

 

Tilraunir með ljóstvistalýsingu á fjögurra akreina veigi 

 

Algengustu röksemdirnar hingað til fyrir því að notast skuli við ljóstvista í götulýsingu er 

mikill raforkusparnaður og langur líftími. Þessar röksemdir og þá aðallega sparnaður í kWh 

voru til að mynda notaðar sem rökstuðningur eða góð ástæða fyrir því að skipta ætti út 

götulýsingu í íbúðahverfum í Århus í Danmörku fyrir LED lýsingu. Danska verkfræðistofan 

Cowi lagði þetta til við borgaryfirvöld þar og reiknaði út að með því að skipta út 28.000 af 

þeim 51.000 ljóskerum sem borgin stendur straum af, þá myndu árlega sparast um 5 milljónir 

kWh með þessu einu.  

Gríðarlegur kostnaður fylgir óhjákvæmilega útskiptingu sem þessari en þó má segja að þeim 

sem reka götulýsingakerfi sé í raun stillt upp við vegg vegna boða og banna við notkun 

algengra núverandi ljósgjafa sem þau standa frammi fyrir. Því er gott að geta nýtt sér tölurnar 
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um sparnað í kWh þegar rökstyðja þarf kostnaðinn sem útskiptingin veldur. Þannig hafa 

borgaryfirvöld í Århus reiknað út að það muni sparast um 6.75 milljónir danskra króna með 

áður nefndum orkusparnaði.  (Kasper Brøndgaard Andersen, 2010). 

Framleiðendur LED götuljósa keppast eins og enginn sé morgundagurinn við að koma sinni 

vöru á framfæri og skildi í raun engan undra. Takist þeim að sannfæra umheiminn um að 

götulýsing með ljóstvistum sé málið í framtíðinni, þá er að gríðarlega miklu að keppa fyrir þá 

því fjöldi ljóskera sem skipta þyrfti út er auðvitað gífurlegur. Einn af fjölmörgum slíkum 

framleiðendum er DMX LED Lights. Á heimasíðu fyrirtækisins er birt samanburðartafla þar 

sem bornir eru saman HPS (High Pressure Sodium) lampi og LED lampi. Þetta er áhugaverð 

tafla og þar eru ýmis atriði týnd til sem ef til vill eiga að gera væntanlegum kaupendum 

auðveldara með að gera upp hug sinn varðandi val á LED lampa.  Hér að neðan eru nokkrar 

línur úr töflunni en töfluna í held má sjá í Viðauka. 

 

 

Hluti af samanburðartöflu af heimasíðu DMX LED Lights 

 

Það má auðveldlega lesa út úr þessum fyrstu línum töflunnar að hér er einnig um söluáróður 

að ræða. Það þarf t.d. nokkuð staðfastan vilja til þess að lenda í því að fá í sig rafstraum frá 

HPS lampanum og því einum of gróft að segja að það sé auðvelt að verða fyrir því, en svona 

er sölumennskan. Á móti mætti benda á það sem einn af ókostum LED lampans að hann sé 

smáspenntur, því líftími spennisins er oftast mikið styttri en líftími ljóstvistanna sjálfra og því 

þarf að taka það með í reikninginn þegar samanburður á viðhaldi er gerður. Í fjórðu línu 

töflunnar er hins vegar mjög algengur samanburður og er 50.000 klukkutíma endingartími 

algeng sjón í gagnablöðum LED lampanna. (dmxledlights.com) (Guðjón L. Sigurðsson, 2011) 
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Niðurspennt Raytec LED götuljós 

Margir sem láta sig götulýsingu varða eru þó enn mjög skeptískir á notkun ljóstvista í 

götulýsingu og telja áhættuna of mikla sér í lagi þegar litið er til þess kostnaðar sem 

útskiptingu yfir í LED lýsingu fylgir. Eins hafa margir uppi efasemdir um þann langa líftíma 

sem framleiðendur ljóstvista gefa upp. Líftíminn er eins og áður segir mjög gjarnan sagður 

vera um 50.000 og jafnvel allt upp í 100.000 tímar en margir hafa bent á að það sé munur á 

milli framleiðenda hvað líftímann varðar. Þannig sé þessi hái líftími gefinn upp þó svo að á 

tiltölulega fáum árum lækki ljósstyrkurinn um marga tugi prósenta og því ekki lengi sama 

birtumagn og í upphafi var reiknað með. Ljósið frá ljóstvistinum dofnar með tímanum en 

hverfur ekki endilega í skyndingu eins og í venjulegum perum með þræði og eftir 1000 – 

2000 tíma getur ljósstreymið verið búið að minnka um það sem nemur 20% af því sem það 

var í byrjun. 

Flestum sem hafa látið sig ljóstvista varða eru þó sammála um að það vanti töluvert upp á 

framleiðsluna og þá aðallega samræmingu á milli framleiðenda á hinum ýmsu sviðum, áður 

en hægt verði að fara út í þann gríðarlega kostnað sem fylgja myndi útskiptingu götulýsingar 

yfir í ljóstvistalýsingu. Bent er á að engir framleiðslustaðlar séu til fyrir ljóstvista né þá lampa 

sem notaðir eru fyrir þá. Ekkert samræmi er á milli lampaframleiðenda með tilliti til þeirra 

íhluta sem notaðir eru í lampana og það gæti t.d. þýtt að ef keyptir væru lampar í dag að þá 

væri kaupandinn háður þeim framleiðanda í framtíðinni varðandi varahluti. Þetta þýðir að 

öllum líkindum litla samkeppni og hærri viðhaldskostnað. (Guðjón L. Sigurðsson, 2011)  

(Hilmar Jónsson, 2010)     
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Mælingar 
 

Hér verður farið yfir framkvæmd þeirra mælinga og athuganna sem voru gerðar í tengslum 

við samanburð á natríum ljósgjöfum og LED ljósgjöfum. Útskýrt verður hvernig þær voru 

framkvæmdar og hvaða aðferðir og mælitæki voru notuð.  

Staðsetning mælinga fór fram í Skeiðravogi í Reykjavík sem er skilgreind sem tengibraut. Þar 

eru til staðar Siteco ST 100 með 100 W natríum peru og hugsanlegir arftakar þeirra SAT-48S 

LED lýsing. Þessi staðsetning varð fyrir valinu vegna þess að gatan er bein og var því auðvelt 

að leggja niður mælipunkta milli staura og í lýsingaforritið sem notað var til útreikninga. 

Flöturinn sem við mældum er  9m x 29m á stærð og staurarnir eru 6.3 metra háir. Halli 

ljósgjafana er í 5 gráðum. Ljósið var mælt frá vegarbrún við ljósastaur og að ytri brún 

gangbrautar. Mælingarnar fóru fram að nóttu og var því engin hætta á að dagsbirta myndi 

trufla mælingar. Slökkt var á öllum ljósgjöfum á nærliggjandi svæði sem höfðu truflandi áhrif 

á mælingar. Eftir að hafa slökkt á nærliggjandi lýsingu gerðum við lux mælingu á fyrirfram 

skipulögðum punktum til að víst væri að engin birta væri til staðar. Mælipunktarnir voru 

skipulagðir í Dialux lýsingaforritinu. Þessa punkta mældum við síðan út og merktum á götu 

og göngustíg í Skeiðarvoginum á báðum stöðum þar sem mælingar fóru fram. Til útskýringar 

á þessu er hægt að skoða myndina hér fyrir neðan.  

 

 

 

 

    Myndin sýnir staðsetningar mælipunkta 

 

 

Ljósgjafar 

Hér eru upplýsingar um ljósgjafana sem notaðir voru við mælingar. LED lampinn SAT-48S er 

samsettur lampi þar sem ljósgjafinn og hús er hannað sem einn hlutur. Natríum lampinn er 

hannaður sem tveir aðskildir hlutir, þ.e.a.s. hús yfir ljósgjafann sem er með staðlað perustæði, 

E27 og svo peran sjálf. Framleiðslunafn hússins er Sitco-100S og nafn perunnar er Natríum 
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100 W. Hér fyrir neðan má sjá töflu með annarskonar samanburði ljósgjafana. Sjá frekari 

upplýsingar í viðauka. 

 

 SAT-48S Natríum 100W Super 4Y 

Aflnotkun 43 W 100 W 

Straumnotkun 280 mA 1.2 A 

Vinnuspenna 12-24 V dc 220-240 

Ljósnýtni 87 lm/W Ekki gefið upp 

Hitastig ljóss 5000 Kelvin 2000 Kelvin 

Litarendurgjöf 70 Ra 20 Ra 

Líftími Yfir 100.000 klst Ekki gefið upp 

   
Taflan sýnir samanburð natríumlampa og SAT-48S LED lampa 

 

 

 

 

 

 
    

     SAT-48S    Sitco-100S                      Natríum 100W 

 

 

 

 

Birtustig ljóss 

Notast var við birtumæli frá Orkuveitu Reykjavíkur til að framkvæma 

mælinguna. Hann er af gerðinni Hagner Universla Photometer type S2. 

Mælirinn getur mælt niður að 0,001 luxum og er það nauðsynlegt til að fá 

marktækar og nákvæmari niðurstöðu. Birtumælirinn er kósínus réttur en það 

þýðir að ekki þarf að beina mæli að ljósgjafa við mælingu heldur nær hann 

einnig að nema það ljós sem kemur á ská frá ljósgjafa á ljósmæli. (Elís Jónsson, 2005) 

Dialux  

Dilalux er lýsingaforrit sem er mikið notað við lýsingahönnun í dag. Forritið er hægt að fá frítt 

á internetinu. Mjög margir ljósaframleiðendur gera upplýsingaskrár um ljósgjafana sína sem 

hægt er að setja upp í forritið. Þessar skrár er svo notast við þegar þarf að reikna út hvernig 

ljósið muni hegða sér við þær uppsetningar sem notandi hefur lagt upp með.   
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Hitastig  

Notaður var ljóshitamælir sem mælir Kelvin gráður ljóssins. Þessi mælir er 

af gerðinni Gossen colourmaster 3F. Mælirinn mælir ljósið með þremur 

innbyggðum skynjurum sem hver og einn hefur sérstaka síu. 

Mælirinn getur mælt hitastig ljóssins þegar styrkur ljóssins er á bilinu 10 lux 

til 190.000 lux en til að komast svo hátt þarf að setja ljósdeyfi á mælinn sem 

er aukahlutur sem fylgir honum.  Mælirinn getur lesið allt frá 2000 – 40.000 

Kelvin gráða. (kenywan.free.fr) 

Myndrænn mismunur:  
 

Myndir voru teknar með Canon 7D SLR ljósmyndavél með Canon 24-

105 mm f 2,8 linsu. Myndirnar sýna heildstæðar myndir af svæðum, en 

einnig voru teknar myndir sem innihéldu ýmislegt sem við könnumst 

við úr umferðinni t.d bíla, umferðaskilti og gangandi vegfarendur. 

Einnig voru mynduð litaspjöld undir ljósum til að sýna hvernig 

litamunur ljósa hefur áhrif á endurkast hvers litar fyrir sig. (dpreview.com)  
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Niðurstöður 
 

Í þessum kafla verða birtar þær niðurstöður sem fengust með mælingum og ljósmyndun á 

framkvæmdarstað og þeim útreikningum sem lýsingarforritið gaf út. 

Litarendurgjöf 

Hér má sjá á myndum, sem teknar voru við Skeiðarvogin þar sem rannsóknin fór fram,  hver 

munurinn er á litarendurgjöf. Gulleitari myndirnar eru lýstar upp af natríum lömpum sem eru 

einlita (monochrome) ljósgjafar sem hafa aðeins eina bylgjulengd og er sú bylgjulengd 

staðsett í rauðgula litrófinu eða um 3000 Kelvin. Hvítari myndirnar eru lýstar af LED lampa 

sem hefur fleiri bylgjulengdir og er það nálægt því að vera það sem við köllum hvít ljós eða 

um 5600 Kelvin gráður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndirnar sýna mismun á birtu og litarendurgjöf LED og natríum ljósgjafa.  

    

Mælingar Lux. 

Hér fyrir neðan er tafla með niðurstöðum úr mælingum teknum á fyrirfram ákveðnum 

mælipunktum. Efsti reitur vinstra megin í töflu er næstur ljósastaur og er efsti reiturinn hægra 

megin er einnig við ljósastaur. Tölurnar í hverjum reit sýna birtustig í luxum. Rauðu tölurnar 

vísa í mælingar LED ljósgjafans og svörtu tölurnar í mælingu frá natríum ljósgjafa.    
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Mælingar Kelvin. 

Hér fyrir neðan er tafla með niðurstöðum úr mælingum teknum á fyrirfram ákveðnum 

mælipunktum. Efsti reitur vinstra megin í töflu er næstur ljósastaur og er efsti reiturinn hægra 

megin einnig við ljósastaur. Tölurnar í hverjum reit sýna litagjöf ljóssins í Kelvin. Rauðu 

tölurnar vísa í mælingar LED ljósgjafans og svörtu tölurnar í mælingu frá natríum ljósgjafa.    

 

 

Mælingar Kelvin. 

 

Dialux natríum 

Niðurstöður lux gilda úr Dialux fyrir natríum lampa.  

 

 

 

 

 

 

Dialux LED 

Niðurstöður lux gilda úr Dialux fyrir LED lampa.  
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Umræða 
 

Að mörgu er að hyggja þegar kemur að því að skoða muninn á natríum lömpum og ljóstvista 

lömpum sem notaðir eru til götulýsinga. Þar má nefna: 

- birtu  

- birtudreifing 

- litar endurgjöf 

- hitastig  

- glýja 

- ljósmengun 

- viðhald  

- búnaður 

- öryggi 

- líftími 

- framleiðendur 

- orkunotkun 

Við skrif þessa lokaverkefnis höfum við orðið margs fróðari um almenna götulýsingu og 

kynnt okkur natríum og LED ljósgjafa. Helsta markmiðið með skýrslunni var að skoða 

aðstæður þar sem búið var að setja upp LED lampa í stað natríum lampa og bera þá saman og 

tókst það með ágætum. Hér að neðan verður skrifað um þá hluti sem okkur þóttu 

markverðastir  

Hitastig og Litarendurgjöf. 

Munurinn á þessum tveimur lömpum ljósfræðilega séð er nokkuð mikill, en það sem ber helst 

að nefna er birtuhitastig ljósgjafana. Að okkar mati er LED lampinn mun betri kostur þegar 

kemur að þessum þætti. Birtuhitastigið 4700 Kelvin þykir þó nokkuð sérstakt að sjá, sér í lagi 

miðað við það sem við erum vön úr götulýsingu hingað til, eða um 2700 Kelvin og gætu 

sumir sagt að 4700 kelvin væri of hvítt ljós. 

En það sem styður okkur í því að segja að LED lampinn sé mun betri sést best með því að 

skoða  meðfylgjandi myndir sem sjá má á næstu síðu. Á myndinni sem lýst er af LED 

ljósgjafanum sést vel hvernig allir litir í umhverfinu og húðliturinn virðist okkur bara 
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eðlilegur að sjá, á meðan myndin sem lýst er upp af natríum ljósgjafanum sýnir okkur allt í 

umhverfinu og húðlitinn mikið gulleitari en hann er í raun og veru.  

 

 

 

 

 

 

 Gangandi vegfarandi lýstur með LED          Gangandi vegfarandi lýstur með natríum 

Einnig hefur LED lampinn mikið forskot á natríum lampann í litarendurgjöf og er jafnframt 

hægt að sjá þann mun á myndunum. Natríum lampinn er mjög neðarlega í litarendurgjöf eða í 

gildinu Ra 20 á meðan LED lampinn er í Ra 70. Aukin litarendurgjöf eykur öryggið í 

umferðinni og því yrði LED lampinn mun ákjósanlegri vegna þess hve hátt Ra gildi hans er. 

Birta og birtudreifing. 

Við þær mælingar sem við framkvæmdum á birtu kom í ljós að dreifing á birtu LED lampans 

og styrkur var betri en natríum lampans. Ástæðan fyrir því að ljósið dreifist betur hjá LED 

lampanum er best útskýrð með því að benda á að fleiri perur eru í LED ljósgjafanum og eru 

þær stefnuvirkar. Með því er hægt að hafa þær í sitthvorri gráðunni í hausnum sem hefur þau 

áhrif að hægt er að dreifa styrknum betur á það svæði sem lýsa á upp. Þannig verða björtu 

punktarnir fleiri og dreifist ljósið á milli margra punkta. Natríum ljósgjafinn er hins vegar með 

eina peru sem lýsir mestri birtunni beint niður, það er að segja einn heitur punktur og deyfist 

birtan síðan út frá því.  

Svipaðar niðurstöður um birtudreifingu fengum við út úr forritinu Dialux til að styðja það að 

við værum með réttar mælingar. Þá er hægt að segja með þessu að LED lampinn hafi 

vinninginn í þessum flokki þar sem aukinn jafnleiki á birtu eykur öryggi og viðbragðstíma 

þeirra sem eru í umferðinni.  

Glýja og ljósmengun  

Við skoðun okkar á ljósgjöfunum gátum við ekki séð hvor lampinn væri betri þegar mið væri 

tekið af glýju og ljósmengun. Í upplýsingum frá framleiðanda natríum lampans er tekið fram 
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að lampinn lýsi ekkert upp í himininn en engar slíkar upplýsingar fundust um LED lampann. 

Að okkar mati er það hvorugur ljósgjafinn sem lýsir upp í himininn heldur ráðist ljósmengun 

þá helst af endurkasti ljóssins. Við teljum að koma megi í veg fyrir óþarfa ljósmengun með 

því að ljósgjafar lýsi einungis á það svæði sem hann er settur upp fyrir og að birtan verði ekki 

meiri en það sem krafist sé í reglugerðum um götulýsingu.  

Búnaður. 

Natríum perur eru þannig að þær fá 220V spennu við kveikingu og taka síðan smá tíma til að 

hitna og eru þá komnar í sína eðlilegu stöðu að honum liðnum. Í reynd er það þannig að perur 

upp að 70W með E27 skrúfgangi þurfa ræsispennu á bilinu 1.8 til 2.3 kV og aðrar HPS perur 

þurfa enn hærri ræsispennu eða á bilinu 4 til 5 kV. (www.vossloh-schwabe.com) 

LED ljósgjafinn hefur þá kosti, að um leið og hann fær straum er hann komin í sýna eðlilegu 

stöðu. Annar kostur við LED ljósgjafann er að hann má dimma niður án þess að það hafi áhrif 

á litarstig hans. Með þessu er hægt að still nákvæmlega þann kraft sem þarf til að lýsa upp 

ákveðið svæði án þess að litur hans breytist. Einn stærsti kostur LED ljósgjafans er sá að 

orkunotkun hans er c.a 60 til 75 % lægri en natríum lampans. 

Viðhald. 

Natríum ljósgjafinn er pera sem vinnur á 220 voltum. LED lampinn er ekki bara pera heldur 

er hann samsettur úr mörgum díóðum sem þola ekki 220 volta spennu. Því þarf að nota spenni 

til að minnka spennuna niður í kjörspennu díóðunnar.  Eftir margra ára notkun á natríum 

lömpum er komin góð reynsla á hver viðhalskostnaður á þeim er. 

Þegar farið er út í skoða viðhaldskostnað á LED ljósgjöfum vandast málið að okkar mati því 

að ekki er komin mikil reynsla á þessa ljósgjafa sem götulýsingu o.f.l. Ef reynslan er ekki 

komin er þá hægt að svara spurningum eins og þessum? Dofnar ljósstraumur ljósgjafans eða 

helst hann eins út líftímann? Er líftími spennis og annars búnaðar í ljósgjafa jafn líftíma 

díóðunnar? Hver er bilanatíðnin? 

Margir framleiðendur keppast á þessum markaði enda eru miklir peningar í húfi því 

markaðurinn veit, að eftir nokkur ár verður lagt bann á áðurnefnda núverandi ljósgjafa. Þá 

munu LED ljósin sennilega taka við. Engir staðlar eru þó um LED ljósgjafana eins og er t.d 

um skrúfgang natríum ljósgjafans. Miðað við þá LED ljósgjafa sem við höfum séð er ekki 

líklegt að þeir muni passa í sama stæði og natríum ljósgjafinn skrúfast í. Því verður að skipta 

um ljósgjafann og hús hans í heild sinni. Þetta vekur þá upp spurningar um hvort hver 
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framleiðandi verði með sýna gerð af LED ljósgjafa. Þá myndi hættan verða sú að ekki sé hægt 

að versla aukahluti í lampann nema frá framleiðanda hans. Þetta getur að okkar mati leitt til 

einokunar. Einnig yrði hætta á að ekki verði hægt að þjónusta lampana fari viðkomandi 

fyrirtæki á hausinn eða hætti starfsemi af einhverjum ástæðum.  

Það er ljóst að okkar mati, eftir að hafa unnið þessa skýrslu, að gæta þarf að mörgu áður en 

breytingar verða gerðar á götulýsingakerfinu á Íslandi. Eitt sjónarmiðið sem kom upp þegar 

skýrsluhöfundar ræddu þessi mál var það hvort rekstararaðilar stórra götulýsingakerfa ættu 

ekki bara einfaldlega að bíða átekta og láta aðra um að prófa útskiptingar sem þessar. Á 

Íslandi er raforkan ódýr og því er það ekki vandamál sem við erum að glíma við hér. Einnig 

hefur raforkuskortur ekki verið vandamál hjá okkur hingað til. Aðal vandamálið sem snýr að 

okkur eru þau bönn sem boðuð eru.  

Þar sem margar aðrar Evrópuþjóðir eru að glíma við fleiri vandamál en við hér á Íslandi, þá er 

líklegt að þar sé meiri pressa á að skipta út núverandi götulýsingu fyrir aðra og verður að 

teljast líklegt að LED lýsing verði fyrir valinu á flestum stöðum. Það eru því miklar líkur á að 

tilraunir muni halda áfram víða í Evrópu á næstu misserum og að innan skamms verði búið að 

smíða staðal eða reglugerðir um framleiðsluþætti LED götuljósa.  

Eftir eitt til tvö ár gæti hæglega verið komin nokkur reynsla á LED götulýsingu annars  

staðar í heiminum sem við gætum þá nýtt okkur þegar kemur að því að velja 

lampaframleiðanda. Eins er líklegt að búið verði að taka á framleiðsluþættinum hvað staðla og 

reglur varðar. Þá þyrfti því ekki að velta sér upp úr áhyggjum af einokun og öðrum áður 

upptöldum vandamálum. 

Við erum þó ekki að segja að við ættum að sitja aðgerðarlaus á meðan, því hægt væri að gera 

staðbundnar tilraunir með LED lömpum frá áreiðanlegum framleiðendum í ákveðin hverfi í 

Reykjavík. Það væri þá tilraun sem hefði ekki í för með sér gríðarlegan kostnað, eins og væri 

ef um allsherjar útskiptingu væri að ræða, en væri samt marktæk að því leiti að heilt hverfi 

eða ákveðið svæði lægi undir. Hverfi eins og Bryggjuhverfi væri tilvalið í svona verkefni og 

væri mjög áhugavert að sjá sjónræn áhrif af útskiptingu þar, því lítil sem engin blöndun yrði 

vegna lýsingar frá öðrum hverfum og myndi því ekki hafa áhrif á útlit ljóstvistalýsingarinnar.  
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Samantekt 
 

Útskipting á núverandi götulömpum er orðin tímabær miðað við þá miklu þróun og þann góða 

árangur sem náðst hefur í framleiðslu á annarskonar ljósgjöfum á síðustu árum.  

Ef farið verður í að skipta út núverandi götulýsingu á íslandi í LED lýsingu myndum við fá 

talsvert betri ljós í umferðina þar sem litarendurgjöf er mjög góð og betri ljósdreifing fæst 

með lömpunum. Þessir tveir þættir vega mikið t.d. þegar kemur að umferðaröryggi. LED 

ljósið hefur einnig þann kost að nota mun minni orku heldur en t.d. natríum ljósgjafinn og er 

það mikill kostur þegar hugsað er til grænnar framtíðar. Ljóstvisturinn hefur einnig annan kost 

sem er líftíminn en hann er mikill miðað við núverandi ljósgjafa. Það er því ljóst að kostir 

LED ljósgjafa til götulýsingar eru miklir. 

Hins vegar eru nokkrir þættir sem þarf að skoða betur áður en farið verður í stórkaup á LED 

ljósum. Þar má nefna óvissu um líftíma annars búnaðar í lampanum en sjálfra ljóstvistanna, 

svo sem spennubreyta og annars rafbúnaðar sem er hluti af LED ljósgjafanum. Reynslan á 

þann búnað er ekki orðin nægjanleg til að á hana sé treystandi og er því mikilvægum þætti um 

viðhald ósvarað. 

Annað sem þarf að hafa í huga áður en ráðist er í útskiptingu er framleiðsluþátturinn. Margir 

framleiðendur sjá mikla peninga í því að hanna og selja lampa á næstu árum vegna áður 

nefndrar reglugerðar um  bann á núverandi perum. Þar sem enn skortir samræmingu eða 

staðla um hvernig hönnun á slíkum lömpum skuli vera og engar sameiginlegar 

hönnunarforsendur eru fyrir hendi, þá er ekkert sem segir að varahlutir frá einum 

framleiðanda nýtist til viðgerða á lampa frá öðrum framleiðenda. Þetta er mikill ókostur vegna 

hættu á einokun og hættu á að framleiðandi verði jafnvel ekki enn á markaðnum þegar að 

viðhaldi kemur sem getur þá leitt til mikils kostnaðar fyrir rekstraraðila götulýsingakerfisins. 

Engu að síður gæti útskipting á núverandi ljósgjöfum yfir í LED nú þegar hentað vel fyrir 

minni kaupendur sem vilja lýsa upp t.d. bílastæði, garða og annað í umhverfi sínu. Einnig 

væri upplagt að koma strax upp LED lýsingu á t.d. hafnarsvæðum, skíðasvæðum og jafnvel í 

Hvalfjarðargöngum. 

Niðurstaðan er því sú að minni kaupendur ættu nú þegar að skipta yfir í LED vegna þeirra 

kosta við lýsinguna sem hér hafa verið nefndir. Stórkaupendur, eins og Orkuveita 

Reykjavíkur, ættu hins vegar að bíða með heildar útskiptingu vegna ósamræmis í 

framleiðslunni og óvissu í viðhaldsmálum. En hins vegar væri æskilegt fyrir Orkuveitu 
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Reykjavíkur að halda áfram að skoða þessi mál af fullri alvöru og fara svo í útskiptingu á 

lömpum í einstaka hverfum. Hægt væri að byrja í t.d. Bryggjuhverfi eða Höfðahverfi. Þá væri 

innkaupapakkinn minni í byrjun en tilraunin stór og marktæk fyrir framtíðina.   
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Project 1

18.03.2012

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Project 1 / Luminaire parts list

5 Pieces LED ROADWAY LIGHTING S96M-1-X-XX-2-XX-
G3-GAX-B1B-XX CAST ALUMINUM HOUSING, 
SPECULAR PLASTIC REFLECTORS, CLEAR 
PLASTIC ENCLOSURE.
Article No.: S96M-1-X-XX-2-XX-G3-GAX-B1B-XX
Luminous flux (Luminaire): 6897 lm
Luminous flux (Lamps): 6897 lm
Luminaire Wattage: 86.3 W
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 37  81  100  91  99
Fitting: 1 x 96 WHITE LEDS (Correction Factor 
1.000).

See our luminaire 
catalog for an image of 

the luminaire. 

5 Pieces siteco 5NA39221CE01 Facettenspiegeltopf, klare 
Wanne, e= Lochgruppe 2 L= Spiegelmarke 1..
Article No.: 5NA39221CE01
Luminous flux (Luminaire): 4813 lm
Luminous flux (Lamps): 6300 lm
Luminaire Wattage: 0.0 W
Luminaire classification according to CIE: 99
CIE flux code: 39  74  95  99  77
Fitting: 1 x HQL 125W (Correction Factor 1.000).

See our luminaire 
catalog for an image of 

the luminaire. 
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Project 1

18.03.2012

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Natrium / Planning data

Street Profile

Maintenance factor: 0.67

Roadway 1 (Width: 9.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: N3, q0: 0.070) 

Luminaire Arrangements

29.25 m0.00

0.48 m

Luminaire: siteco 5NA39221CE01 Facettenspiegeltopf, klare Wanne, e= Lochgruppe 2 L= 
Spiegelmarke 1..

Luminous flux (Luminaire): 4813 lm Maximum luminous intensities
at 70°: 162 cd/klm
at 80°: 64 cd/klm
at 90°: 10 cd/klm
Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the 

luminaire installed for use.

Arrangement complies with luminous intensity class G3. 
Arrangement complies with glare index class D.6. 

Luminous flux (Lamps): 6300 lm
Luminaire Wattage: 0.0 W
Arrangement: Single row, bottom
Pole Distance: 29.250 m
Mounting Height (1): 6.521 m
Height: 6.300 m
Overhang (2): 0.500 m
Boom Angle (3): 5.0 °
Boom Length (4): 0.981 m

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Page 6
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Project 1

18.03.2012

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Natrium / Luminaire parts list

siteco 5NA39221CE01 Facettenspiegeltopf, klare 
Wanne, e= Lochgruppe 2 L= Spiegelmarke 1..
Article No.: 5NA39221CE01
Luminous flux (Luminaire): 4813 lm
Luminous flux (Lamps): 6300 lm
Luminaire Wattage: 0.0 W
Luminaire classification according to CIE: 99
CIE flux code: 39  74  95  99  77
Fitting: 1 x HQL 125W (Correction Factor 1.000).

See our luminaire 
catalog for an image of 

the luminaire. 
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18.03.2012
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Fax
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Natrium / 3D Rendering
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Natrium / False Colour Rendering
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Project 1

18.03.2012

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Natrium / Skeiðarvogur / Isolines (Ehs)
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18.03.2012
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Telephone

Fax
e-Mail

Natrium / Skeiðarvogur / Grey Levels (Ehs)
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Project 1

18.03.2012

Operator
Telephone

Fax
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Natrium / Skeiðarvogur / Value Chart (Ehs)
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5.26 4.57 3.43 2.55 2.03 2.03 2.55 3.43 4.57 5.26

2.98 2.74 2.25 1.84 1.58 1.58 1.84 2.25 2.74 2.98
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Project 1

18.03.2012

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

Natrium / Skeiðarvogur / Table (Ehs)

7.875 2.98 2.74 2.25 1.84 1.58 1.58 1.84 2.25 2.74 2.98

5.625 5.26 4.57 3.43 2.55 2.03 2.03 2.55 3.43 4.57 5.26

3.375 8.68 6.95 4.82 3.23 2.32 2.32 3.23 4.82 6.95 8.68

1.125 10 7.08 5.00 3.36 2.40 2.40 3.36 5.00 7.08 10

m 1.462 4.387 7.312 10.237 13.162 16.087 19.012 21.938 24.863 27.788
Attention: The coordinates refer to the image above. Values in Lux. 

Grid: 10 x 4 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax

4.15 1.58 10 0.379 0.157
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Project 1

18.03.2012

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

LED / Planning data

Street Profile

Maintenance factor: 0.67

Roadway 1 (Width: 9.000 m, Number of lanes: 1, tarmac: N3, q0: 0.070) 

Luminaire Arrangements

29.25 m0.00

0.50 m

Luminaire: LED ROADWAY LIGHTING S96M-1-X-XX-2-XX-G3-GAX-B1B-XX CAST 
ALUMINUM HOUSING, SPECULAR PLASTIC REFLECTORS, CLEAR PLASTIC 
ENCLOSURE.

Luminous flux (Luminaire): 6897 lm Maximum luminous intensities
at 70°: 936 cd/klm
at 80°: 299 cd/klm
at 90°: 7.97 cd/klm
Any direction forming the specified angle from the downward vertical, with the 

luminaire installed for use.

No luminous intensities above 95°. 
Arrangement complies with glare index class D.5. 

Luminous flux (Lamps): 6897 lm
Luminaire Wattage: 86.3 W
Arrangement: Single row, bottom
Pole Distance: 29.250 m
Mounting Height (1): 6.300 m
Height: 6.300 m
Overhang (2): 0.500 m
Boom Angle (3): 5.0 °
Boom Length (4): 1.000 m
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Project 1

18.03.2012

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

LED / Luminaire parts list

LED ROADWAY LIGHTING S96M-1-X-XX-2-XX-
G3-GAX-B1B-XX CAST ALUMINUM HOUSING, 
SPECULAR PLASTIC REFLECTORS, CLEAR 
PLASTIC ENCLOSURE.
Article No.: S96M-1-X-XX-2-XX-G3-GAX-B1B-XX
Luminous flux (Luminaire): 6897 lm
Luminous flux (Lamps): 6897 lm
Luminaire Wattage: 86.3 W
Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 37  81  100  91  99
Fitting: 1 x 96 WHITE LEDS (Correction Factor 
1.000).

See our luminaire 
catalog for an image of 

the luminaire. 
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LED / 3D Rendering
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LED / False Colour Rendering
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e-Mail

LED / Skeiðarvogur / Isolines (E)
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LED / Skeiðarvogur / Greyscale (E)
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Project 1

18.03.2012

Operator
Telephone
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LED / Skeiðarvogur / Value Chart (E)
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Project 1

18.03.2012

Operator
Telephone

Fax
e-Mail

LED / Skeiðarvogur / Table (E)

7.875 8.10 5.36 6.62 8.66 8.43 8.43 8.66 6.62 5.36 8.10

5.625 21 15 18 12 11 11 12 18 15 21

3.375 32 24 23 19 11 11 19 23 24 32

1.125 22 21 16 9.88 6.26 6.26 9.88 16 21 22

m 1.462 4.387 7.312 10.237 13.162 16.087 19.012 21.938 24.863 27.788
Attention: The coordinates refer to the image above. Values in Lux. 

Grid: 10 x 4 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax

15 5.36 32 0.358 0.166
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LED / Skeiðarvogur / Isolines (Ehs)
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LED / Skeiðarvogur / Grey Levels (Ehs)
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LED / Skeiðarvogur / Value Chart (Ehs)
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Operator
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LED / Skeiðarvogur / Table (Ehs)

7.875 5.91 4.37 5.68 7.83 8.12 8.12 7.83 5.68 4.37 5.91

5.625 13 10 13 11 10 10 11 13 10 13

3.375 18 15 16 15 9.73 9.73 15 16 15 18

1.125 11 12 10 7.60 5.46 5.46 7.60 10 12 11

m 1.462 4.387 7.312 10.237 13.162 16.087 19.012 21.938 24.863 27.788
Attention: The coordinates refer to the image above. Values in Lux. 

Grid: 10 x 4 Points 

Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin / Emax

10 4.37 18 0.420 0.249
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