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Yfirlýsing	  
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið 
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Ruth Guðmundsdóttir 
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Ágrip	  
Markmiðið með verkefni þessu er að skoða og rannsaka hvað 

stefnumörkun í lýsingu felur í sér ásamt því hvaða tækifæri og 

möguleika hún býður upp á. Lýsing er skoðuð út frá ýmsum 

sjónarhornum og meðal annars eru tengsl hennar við upplifun fólks 

af umhverfi sínu athuguð. Þá er einnig skoðað hvort stefnumörkun í 

lýsingu nýtist fyrir sveitarfélög og þá að hvaða leyti. 

 

Rannsóknarspurningin er: Hvað felur stefnumörkun í 

utanhússlýsingu í sér og hvaða tækifæri hefur hún fyrir 

sveitarfélög? 

 

Lýsing virðist hafa mikil áhrif á myrkurgæði í formi ljósmengunar 

og aukin krafa er orðin í dag um að tillit sé tekið til myrkurgæða. 

Möguleiki er að lýsa upp umhverfið á réttan hátt til að varðveita 

myrkurgæði. Ljósgæði eru hins vegar sjónræn þægindi sem veita 

öryggi og skerða ekki gæði myrkursins. 

 

Þeir umhverfisþættir sem mestu máli skipta fyrir fólk eru meðal 

annars öryggi og læsileiki umhverfisins ásamt fjölbreytileika þess. 

Tilbreytingarsnautt umhverfi hefur ekki mikið aðdráttarafl á fólk og 

skapar þess vegna ekki vettvang fyrir aukið mannlíf. Fjölbreytileiki 

er hluti af umhverfisgæðum og hægt er að nýta lýsingu til þess bæði 

að auka öryggi og styrkja umhverfisgæði. 

 

Stefnumörkun í lýsingu felur m.a. í sér að tillit er tekið til ákveðinna 

þátta og mörkuð um þá heildstæð stefna til að varðveita 

umhverfisgæði. Hún býður upp á mörg tækifæri fyrir sveitarfélög til 

að marka stefnu fyrir alla áætlanagerð, hönnun og endurgerð 

lýsingarkerfa þar sem sveitarfélagið getur nýtt hana til að undirstrika 

karaktereinkenni þess, markmið og ásýnd. 

 

Hægt er að nýta þetta verkefni til frekari greiningarvinnu  meðal 

annars. fyrir sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila þar sem lýsing 

getur nýst til að styrkja einkenni. 

 

Mikilvægt er að lýsing, ljósmengun og myrkurgæði fá rými í lögum 

um mat á umhverfisáhrifum en það er ekkert fjallað um þessa þætti 

þar. Þá er einnig hægt að nýta stefnumörkun til að styrkja ferla sem 

annars eru óljósir eins og eftirlit og viðhald. 
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1 Inngangur	  
„Lighting is both an art and a science.“ 

Richard Kelly (1952) 

 

Hvað felur stefnumótun í málefnum lýsingar í sér? Eru einhver 

tækifæri og möguleikar fólgnir í slíkri stefnumörkun?  

Raflýsing skiptir íbúa á norðurslóðum gríðarlegu máli enda hefur 

myrkur og skammdegi mikil áhrif á líf okkar. Áður áttu menn allt sitt 

undir dagsljósinu, því úrval annarra ljósgjafa var lítið og dýrt. Oft 

fóru störf og ferðalög fram í myrkri. Það var því mikil bylting þegar 

olíulýsing og seinna raflýsingin komu til sögunnar. Hún létti störf og 

gaf tækifæri á lengri vinnudögum ásamt því að skapa öryggi við oft 

erfiðar aðstæður. Reyndar hefur þróun lýsingar orðið með þeim hætti 

að æ háværari raddir heyrast sem tengjast ljósmengun og 

myrkurgæðum ásamt því að gríðarleg framþróun hefur orðið í 

framboði ljósgjafa frá því að glóperan leit fyrst dagsins ljós árið 

1876. Hún hefur nú vikið fyrir sparneytnari og hagkvæmari 

ljósgjöfum. Nú orðið miðast framleiðsla ljósgjafa mikið við að 

hámarka orkunýtingu sem er gríðarlegur hagur fyrir einstaklinga 

jafnt sem bæjar- og sveitarfélög. Ný tækni býður upp á töluvert 

mikla möguleika í lýsingu með tilliti til sjálfbærrar þróunar á 

efnahagslegan, umhverfislegan og félagslegan hátt. LED tæknin hóf 

innreið sína fyrir aldamótin og er enn í stöðugri sókn þar sem 

framþróun hennar hefur skilað ótrúlegum árangri á skömmum tíma. 

Sífellt fleiri eru að verða meðvitaðir um málefni lýsingar þar sem 

sjálfbærni og myrkurgæði eru rauði þráðurinn og hafa ýmis 

alþjóðleg samtök komið fram. Menn bera meðal annars  við 

mikilvægi myrkurgæða til stjörnuskoðunar og vistvænni lausnir í átt 

til sjálfbærni. Íslendingar eru einnig að vakna upp hvað þetta málefni 

varðar og var meðal annars skipaður starfshópur árið 2012 til að 

safna gögnum og upplýsingum um myrkurgæði og ljósmengun. Ári 

áður vann Snævarr Guðmundsson lokaverkefni sitt til BS gráðu við 

HÍ um ljósmengun í Reykjavík sem greinilega hefur haft einhver 

áhrif.  

Víða erlendis hafa bæjar- og sveitarfélög sett sér stefnu í málefnum 

lýsingar og eru meginmarkmiðin oft af svipuðum toga. Það er meðal 

annars til að takmarka ljósmengun og varðveita myrkurgæði, skapa 

öryggi fyrir íbúa, auka nýtingu bæjarrýma, hagræða í rekstri og 

viðhaldi en einnig til að stuðla að einhvers konar samræmingu innan 

bæjarins með fagurfræði og ásýnd í huga. Þá leggja bæjarfélög 

sjálfbæra þróun til grundvallar stefnumörkun sinni og flestar 

stefnumarkanir koma inná mikilvægan þátt upplifunar í tengslum við 
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lýsingu og mikilvægi þess að stuðla að þeim þætti til að auka gæði 

umhverfisins.  

1.1 Tilurð	  verkefnis	  
Lýsing hefur verið viðfangsefni sem höfundur hefur tengst í gegnum 

þau ár sem hann hefur unnið á verkfræðistofu og var það meðal 

annars kveikjan að verkefninu. Á fyrsta ári í umhverfisskipulagi var 

fjallað um lýsingu í umhverfinu og fannst höfundi þörf á að skoða 

frekar þátt lýsingar í allri umhverfishönnun og skipulagi. Eftir samtal 

við brautarstjóra Umhverfisskipulags, Helenu Guttormsdóttur, sem 

benti á að það gæti verið gott umfjöllunarefni að skoða miðborgina 

með tilliti til lýsingar og upplifunar ákvað höfundur að velja þetta 

viðfangsefni sem lokaverkefni. Þannig kviknaði hugmynd að því að 

kanna gæði mismunandi miðborgarrýma út frá lýsingu. Höfundur 

hafði samband við Guðjón L. Sigurðsson sem samþykkti að taka að 

sér hlutverk leiðbeinanda og benti á ýmis atriði og gögn sem vert 

væri að skoða og hjálpað gætu við vinnuna. Ljóst er að lýsing er 

margþætt fyrirbæri og hægt að skoða hana út frá ýmsum 

sjónarhornum og fyrr en varði var verkefnið búið að taka á sig allt 

aðra mynd en lagt var af stað með í upphafi. Ákveðið var því að 

leggja áherslu á að skoða stefnumörkun í lýsingarmálum, hvað hún 

feli í sér og hvaða tækifæri hún býður upp á til aukinnar upplifunar 

ásamt því hvort hún gagnist sveitarfélögum að einhverju leyti.  

1.2 Markmið	  verkefnisins	  
Aðalmarkmið verkefnisins er að skoða og rannsaka hvað 

stefnumótun í lýsingu felur í sér ásamt því að athuga hvaða tækifæri 

og möguleika hún býður upp á og hvort hún nýtist fyrir sveitarfélög. 

Þá er einnig markmið að skoða lýsingu út frá hinum ýmsu 

sjónarhornum til að geta vegið og metið hlut hennar í skipulagi, 

ásamt því að skoða tengsl hennar við helstu umhverfisþætti sem hafa 

áhrif á upplifun fólks.  

 

 

 

Rannsóknaspurning verkefnisins er eftirfarandi: 

Hvað felur stefnumörkun í utanhússlýsingu í sér og hvaða 

tækifæri hefur hún fyrir sveitarfélög? 

 

Aðrar spurningar sem einnig verður leitast við að svara eru m.a.: 

• Af hverju ættu sveitarfélög að setja sér stefnumörkun í 

lýsingu? 

• Hefur Reykjavík sett sér stefnumörkun í lýsingu? 



3 
  

• Hafa önnur bæjarfélög sett sér stefnumörkun í lýsingu? 

• Hver er munurinn á dagsbirtu og raflýsingu? 

• Hvað eru ljósgæði og í hverju felast þau? 

• Er hægt að lýsa umhverfi án þess að skerða myrkurgæði? 

• Hvað er ljósvist? 

• Hvaða umhverfisþættir eru mikilvægir í upplifun fólks? 

• Getur lýsing nýst til að skapa upplifun? 
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2 Vinnuferill	  og	  gögn	  	  
2.1 Vinnuferill	  

Fyrst var farið í öflun heimilda og gagna sem varpað gætu ljósi á 

lýsingu almennt. Leitað var einnig eftir rannsóknum og 

fræðigreinum á sviði lýsingar með áherslu á borgarumhverfi, 

stefnumörkun, upplifun, fagurfræði og byggingarlist. Það sem fannst 

af rannsóknum og fræðigreinum fjallaði ýmist um tengsl 

borgarlýsingar og orkunotkunar eða ljósmengunar og mælingar þar 

að lútandi en einnig um lýsingu með tilliti til byggingarlistar og 

fagurfræði. 

Farið var í vettvangsferðir þar sem staðhættir voru kannaðir í miðbæ 

Reykjavíkur eftir að skyggja tók og athugað hvort og hvernig 

lýsingu væri háttað. 

Þá var leitað eftir stefnumörkun annarra borga og sveitarfélaga bæði 

hér heima og erlendis. Lögð var áhersla á stefnu Reykjavíkurborgar 

og fundað með fulltrúa þeirra til að vita hvort einhver stefnumörkun 

væri til staðar hjá sveitarfélaginu. Þá var einnig haft samband við 

nærliggjandi sveitarfélög og Akureyrarbæ ásamt Listasafni 

Reykjavíkur og Orkuveituna til að forvitnast meðal annars um eftirlit 

og viðhald á ljósgjöfum og staurum. 

Ljósvistarskipulög annarra borga og landa á Norðurlöndunum voru 

skoðuð og fundin út helstu áhersluatriði þeirra og markmið. 

Punktaðar voru niður frekari spurningar sem vöknuðu upp við þessa 

gagnaöflun og athugað hvort hægt væri að svara þeim eða hvort þær 

þörfnuðust frekari rannsóknar og gagnaöflunar. 

Í framhaldinu voru upplýsingarnar dregnar saman og athugað hvort 

þær gætu svarað þeirri rannsóknarspurningu sem lögð er fram hér í 

kaflanum á undan. 

2.2 Gögn	  
Stuðst var meðal annars við eftirfarandi gögn: 

• Belysningsstrategi for Frederiksberg kommune 2014. 

(Danmörk) 

• Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012. (Danmörk) 

• Lys på stedet – Utendörsbelysning i byer og tettsteder 2012. 

(Noregur) 

• Myrkurgæði á Íslandi – greinargerð starfshóps um 

myrkurgæði og ljósmengun ásamt tillögum um úrbætur og 

frekari athugunum. 

• Gögn frá Reykjavíkurborg. 

• The Image of the city eftir Kevin Lynch. 

• Andi Reykjavíkur eftir Hjörleif Stefánsson. 
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• Form and Fabric eftir Catherine Dee. 

• Life Between Buildings eftir Jan Gehl. 

• The Phenomenon of Place eftir Christian Norberg-Schultz. 

• Lighting as an Integral Part of Architecture eftir Richard 

Kelly 

• Townscape eftir Gordon Cullen. 

• Ýmsar greinar og umfjallanir. 

2.3 Uppbygging	  
Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í inngangi er 

greint frá tilurð verkefnisins, helstu markmiðum 

og rannsóknarspurningum. Annar kafli fjallar 

um uppbyggingu ritgerðar, vinnuferilinn og þau 

gögn sem stuðst er við. Þriðji kaflinn er 

helgaður umfjöllun um lýsingu út frá hinum 

ýmsu sjónarhornum. Kafli fjögur greinir síðan 

almennt frá stefnumörkun í lýsingu hjá ýmsum 

borgum og bæjarfélögum ásamt umfjöllun um 

LUCI samtökin. Í fimmta kafla er fjallað um 

hina ýmsu umhverfisþætti, fagurfræði og 

staðaranda og helstu þætti sem máli skipta við 

að skapa upplifun og greint frá því á hvaða hátt 

lýsing getur haft áhrif. Sjötti kaflinn er síðan niðurstöður þar sem 

leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni ásamt öðrum 

spurningum. Sjöundi kafli ritgerðarinnar er ályktanir og umræður um 

hina ýmsu þætti sem vöktu athygli höfundar og Lokaorð er síðasti 

kaflinn þar sem veikleikar og styrkleiki 

verkefnisins eru metnir og hvaða frekari 

spurningar hafi vaknað á leiðinni. Að síðustu er 

nauðsynlegur kafli sem útskýrir ýmis fræðiheiti og 

skilgreiningar í lýsingu sem gott er að hafa til 

hliðsjónar í allri umfjöllun um lýsingarmál. 

 
 

Mynd 2.1: Meginkaflar ritgerðar. 



6 
  

3 Lýsing	  
Í þessum kafla verður fjallað um lýsingu út frá hinum ýmsu 

sjónarhornum, tilgang hennar og markmið, kosti og galla. 

Í handbók norska samgöngumálaráðuneytisins (2012) Lys på stedet 

kemur fram að ljós er grundvallaratriði í mannlegri tilveru því um 

70% af skynjun okkar sé í gegnum sjónina. Þannig hafi birta og ljós 

ávallt haft áhrif á velferð fólks og öryggistilfinningu. (Kråkevik, 

Kristiansen, Lillelien & Haug, 2012). 

Guðmundur Gunnarsson (1995) rekur sögu lýsingar í samantekt 

sinni Upphaf Rafmagns og fyrstu starfsár félagasamtaka rafvirkja 

þar sem kemur fram að ekki sé langt síðan menn urðu að láta sér 

nægja tólgarljós og lýsisluktir innandyra í skammdeginu og 

myrkrinu hér á norðurslóðum. Úti fyrir var kolsvarta myrkur ef ekki 

sást til tungls og var oft látið ljós í glugga til að hægt væri að vísa 

vegfarendum veginn heim að bæjunum. Lýsingin var oft það léleg að 

menn þurftu að þreifa sig áfram í myrkrinu í Reykjavík. Allt ljós var 

síðan sparað eftir föngum því hráefnið, í formi lýsis og dýrafitu, þótti 

dýrt. Menn voru því þakklátir þegar fyrstu steinolíuluktirnar komu til 

landsins upp úr 1860 og lýstu upp skúmaskotin í bænum. 

Bæjarstjórn Reykjavíkur var stórhuga og fjárfesti í fyrstu 

götuljóskerjunum árið 1876 og fékk meðal annars lán upp á 2000 

krónur fyrir fjárfestingunni og var fyrsta ljóskerinu fenginn staður á 

Lækjarbrúnni við Bankastræti. Bæjarbúar tóku þessu misvel og töldu 

það óforkastanlegt að bæjarstjórnin skyldi taka lán til að lýsa 

fyllibyttum og þjófum til vegar. (Guðmundur Gunnarsson, 1995).  

Viðhorf fólks var því blendið gagnvart almennri götulýsingu í 

upphafi en greinilegt að hún opnaði tækifæri fyrir fólk til að komast 

leiðar sinnar í skammdeginu og myrkrinu.  

Lýsing og upplifun hennar er fyrirbæri sem lítið hefur verið 

rannsakað hérlendis og erfitt hefur reynst að finna gögn um það fyrir 

Mynd 3.1: Fyrsta götuljóskerið við Lækjarbrúnna í Bankastræti. 
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utan gögn um myrkurgæði eða mikilvægi dagsbirtunnar. Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið (2013) skipaði starfshóp árið 2012, til að 

vinna greinargerð um ljósmengun og myrkurgæði. Greinargerðin 

fjallar einnig um ljósvistarskipulag, hina ýmsu ljósgjafa, mælingar 

og gæði lýsingar. Þar er lagt til að þetta sé einungis upphafið að ferli 

sem æskilegt sé að vinna, þ.e. að gefinn verði út góður og ítarlegur 

leiðbeiningabæklingur fyrir fagstéttir og almenning um útilýsingu, 

kosti og galla og nauðsyn þess að móta gott ljósvistarskipulag. 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). Ritið gæti því mögulega 

verið sambærilegt því sem norska samgönguráðuneytið lét gera og 

þannig nýst bæjar- og sveitarfélögum til að marka sér stefnu í 

lýsingarmálum. 

3.1 Dagsbirta	  á	  norðurslóðum	  
Arkitektar hafa löngum gert sér grein fyrir mikilvægi dagsbirtunnar 

og nýtt hana í nálgun sinni í hönnun á mismunandi hátt. Í ritinu 

Dagsbirtan sem vistvænn orkugjafi fjallar Anna Sigríður 

Jóhannsdóttir (2014) um það hvernig dagsbirtan, sem er stór hluti af 

lífi fólks, gefur óþrjótandi möguleika til formsköpunar og 

rýmismyndunar. Dönsku arkitektarnir Peter Thule Kristensen og 

Merete Madsen fjalla einnig um sama málefni í grein sinni Dagslys 

Mynd 3.2: Sólsetur í Reykjavík (Óttar Sveinsson, 2014). Mynd 3.3: Sólarhæð í Reykjavík. 
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som byggestof i det 20. århundrede (e.d.). Það er því þekkt hvernig 

dagsbirtan á stóran þátt í að skapa stemmingu og hughrif hjá 

notandanum og síbreytileiki hennar getur haft mismunandi áhrif á 

form, liti og áferð umhverfisins. Arkitektinn getur þannig nýtt 

dagsbirtuna meðvitað í allri hönnun og stuðlað með því að vistvænu 

birtuumhverfi. (Anna Sigríður Jóhannsdóttir, 2014; Kristensen, P.T. 

& Madsen, M., e.d.).  

Suðurevrópsk dagsbirta einkennist mjög af dramatík og sterkum 

andstæðum þar sem dagsbirtan er sterk, skuggar skarpir og umskipti 

dags og nætur nokkuð skörp. (Frederiksberg Kommune, 2014; Anna 

Sigríður Jóhannsdóttir, 2014). Á norðurslóðum eru umskiptin hins 

vegar hægari sem gefur hin sérstöku norrænu birtuskilyrði. Þau 

einkennast af síbreytilegri birtu í formi langra og litríkra sólsetra og 

sólarupprása (sjá mynd 3.2) (Albertslund Kommune, 2012; 

Frederiksberg Kommune, 2014; Anna Sigríður Jóhannsdóttir, 2014). 

Á norðurslóðum rís sól ekki mjög hátt eins og sést á mynd 3.3 

(Magnús Jónsson & Sigurður Harðarson, 2014) sem gerir það að 

verkum að sumrin eru stutt og veturnir dimmir og langir (Anna 

Sigríður Jóhannsdóttir, 2014). Þessi norrænu birtuskilyrði eru því 

grunnurinn að almennum skilningi á fagurfræði hvað lýsingu varðar 

eins og kemur fram hjá dönsku borgunum Frederiksberg (2014) og 

Albertslund (2012). Þar er áherslan á hlýja litatóna og mjúka birtu 

sem fellur vel að náttúrulegu umhverfi og mætir eftirspurn fólks eftir 

hlýju og nánd í þessu annars kalda loftslagi norðurslóða. 

(Frederiksberg Kommune, 2014; Albertslund Kommune, 2012).  

Það eru um 1350 sólskinsstundir á ári í Reykjavík og af þeim um 

600 yfir sumarmánuðina (Magnús Jónsson & Sigurður Harðarson, 

2014). Við miðbaug er dagsbirta hins vegar um 12 stundir á dag 

allan ársins hring (Springob, C. 2015). Af þessu sést hversu fágæt 

dagsbirtan er hér á norðurslóðum og í borgarskipulagi er mikilvægt 

að tillit sé tekið til stöðu sólar og höfuðátta við alla skipulagsgerð til 

að fyrirbyggja skuggavarp og hámarka nýtingu dagsbirtunnar 

(Guðmundur Hannesson, 1916; Magnús Jónsson & Sigurður 

Harðarson, 2014).  

3.2 Myrkurgæði	  og	  ljósmengun	  
Myrkrið er manninum mikilvægt eins og kemur fram í 

greinargerðinni Myrkurgæði á Íslandi sem Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið (2013) lét gera. Þar er bent á að myrkrið geti líka 

verið gæði, sérstök vídd í tilveru okkar því skin næturinnar er eitt af 

náttúruundrum veraldar. Það er mat þeirra, sem rannsakað hafa áhrif 

óþarfa birtu á lífsskilyrði og lífsgæði, að myrkurgæði ættu að vera 

sjálfsagður þáttur náttúruverndar og að líta beri á náttúrulegt myrkur 
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sem umhverfisþátt, sem bæði menn og dýr eigi að geta notið. 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). 

Ljósmengun (e. light pollution, d. lysforurening) er yfirleitt lýst sem 

óheppilegum hliðaráhrifum sem fylgja manngerðri lýsingu (sjá mynd 

3.4). Lýsing er oft röng, of mikil eða algerlega óþörf (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2013).  

Í byggingarreglugerð (nr. 112/2012, 1.2.1 gr.) er ljósmengun 

skilgreind þannig: „Þau áhrif á umhverfið sem verða af mikilli og 

óhóflegri lýsingu í næturmyrkri.“ Raflýsing veldur ljósmengun á 

þann hátt að birtan dreifist umfram það sem óskað er eftir, sem 

skýrist af því hvernig ljósið brotnar og endurkastast í lofthjúpnum. 

Hana má oft greina yfir þéttbýli sem birtuhjúp (sjá mynd 3.5). Hægt 

er að sjá hann langar leiðir og hann kemur einna helst frá eftirfarandi 

uppsprettum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013):  

• götulýsingu 

• fyrirtækjum, stofnunum og athafnasvæðum, t.d. 

íþróttavöllum og iðnaðarsvæðum 

• heimilum 

Þá er einnig vert að geta þess hér að umtalsverðri ljósmengun virðist 

stafa frá gróðurhúsum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013), 

eins og sést á mynd 3.6, þar sem sú atvinnugrein hefur verið í 

gríðarlegri sókn undanfarin ár, sérstaklega eftir að tekin var upp 

heilsársræktun upp úr 1990. Eins og kemur fram í umfjöllun 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins (2013) er lítið um almennar 

reglugerðir innan Evrópusambandsins varðandi lýsingu frá 

gróðurhúsum en þó er þetta vaxandi áhyggjuefni þar sem greinin er í 

stöðugum vexti hér á landi.  

Mörg sveitarfélög eiga því gríðarlegra hagsmuna að gæta með tilliti 

til sóknarfæra í ferðamannaiðnaði og því er brýn þörf á því að leggja 

einhverjar línur í málefnum lýsingar þar sem árekstrar geta skapast 

milli þessara tveggja hagsmunahópa þar sem annar leitar eftir 

Mynd 3.4: Myndir sem sýna næturhimin fyrir og eftir að rafmagni 
sló út í norðausturhluta bandaríkjanna árið 2003 og má sjá áhrif 
ljósmengunar vinstra megin (Todd Carlson, 2003). 
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myrkurgæðum en hinn hefur þörf fyrir mikla lýsingu. Í nýrri 

skipulagsreglugerð (nr. 90/2013) 2. mgr. 5.4.1. gr. er fjallað um að 

áhrif lýsingar frá gróðurhúsum skuli vera á meðal þeirra áhrifaþátta 

sem nefndir eru við gerð umhverfismats áætlana. Hægt er að 

bregðast við þessum vanda með uppsetningu skuggatjalda eða með 

stýrðri lýsingu þannig að kvöldin og fyrri hluti nætur séu myrkvaðir 

þar sem plöntur þurfa einnig myrkur til að geta þrifist. (Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið, 2013).  

Heildaráhrif útiraflýsingarinnar ráðast ekki síður af endurkasti flatar 

en ljósgjafanum sjálfum og styrkleika hans eins og fram kemur í 

fyrrnefndri greinargerð. Oft eru þetta sammögnunaráhrif margra 

þátta. Ljóshjúpur sem myndast þannig er því bein vísbending um 

orkusóun. Ýmis samtök og hreyfingar sem leggja sitt af mörkum í 

baráttu gegn ljósmengun amast að jafnaði ekki við útilýsingu sem 

slíkri heldur benda á mikilvægi þess að nota ljósgjafa skynsamlega. 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). 

Í greinargerð Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins (2013) er vísað í 

vefsetur IDA (International Dark-sky Association) sem eru 

alþjóðasamtök um vernd næturhiminsins þar sem tilgreindar eru 

fjórar tegundir meginuppsprettu ljósmengunar frá útilýsingu. Ef 

dregið væri úr þessum ágöllum á lýsingunni myndi það ekki draga úr 

skyggni eða sýnileik en sparast myndu umtalsverðir fjármunir vegna 

þessa. Ágallarnir eru eftirfarandi (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2013; International Dark-sky Association, e.d.): 

Glýja (e. glare) sem skilgreind er sem skynjun af lýsandi fleti eða 

ljósgjafa umfram það sem augu okkar geta aðlagast. Hún veldur því 

truflun, óþægindum og óskýrleika í sjón. 

Mynd 3.5: Ljósmengun á Sæbrautinni (Ársæll Jóhannsson, 2014). 

Mynd 3.6: Ljósmengun frá gróðurhúsum (Sotto le Stelle, e.d.). 
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Lýsing upp á við (e. urban sky glow) er þannig lýsing þar sem 

veggir húsa eru t.d. lýstir upp en ljósgjafarnir það illa stilltir að 

ljóskeilan stefnir beint til lofts. Þannig nýtist eingöngu hluti hennar 

en restin fer í að lýsa upp næturhimininn flestum til ama. Þessi 

lýsing er ein meginástæða ljóshjúps yfir borgum og er afleiðing 

mjög óskipulagðrar lýsingar og telst til hreinnar orkusóunar.  

Ágeng lýsing (e. light trespass) er sú lýsing sem dreifist þangað sem 

hennar er ekki óskað. Þetta er t.d. birta sem dreifist frá fyrirtækja- 

eða götulýsingu inn í íbúðarhúsnæði t.d. inn um 

svefnherbergisglugga. Það er lýsing sem nær út fyri tilætluð mörk. 

Oflýsing (e. clutter) er sú lýsing sem fer út fyrir þarfamörk og er að 

sjálfsögðu óþörf en er oft afleiðing af þeirri hugsun að „meira sé 

betra“ eða sprettur út frá 

einhverskonar athyglisþörf. 

Á mynd 3.7 sjást þessir ágallar 

ágætlega. 

Það er sagt að fjöldi fólks hafi ekki 

kynnst náttúrulegu ljósumhverfi þar 

sem bætt lýsing og tækni hafa bætt 

lífsgæði okkar gríðarlega á síðustu öld. 

Fyrir ekki meira en 100 árum síðan var 

auðvelt að horfa upp í stjörnubjartan 

himinn. Í dag er talið til mannréttinda 

að hafa gott aðgengi að hreinu 

drykkjarvatni, ómenguðu lofti ásamt 

vörnum gegn hljóðmengun og víða eru 

menn farnir að berjast fyrir því að Mynd 3.7: Dreifing ljóss út fyrir svæði sem lýsa á. Skermun ljóssins er takmörkuð svo það dreifist 
langt út fyrir hið eiginlega lýsingarsvæði (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). 
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óþörf ljósmengun verði hluti af mannréttindum okkar. (Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið, 2013; International Dark-sky Association, 

e.d.). Þetta leiðir hugann að þeirri spurningu hvort hægt sé að lýsa 

upp umhverfið án þess að skapa þessa óæskilegu ljósmengun. Í 

breskri skýrslu frá The Royal Commission on Environmental 

Pollution (2009) er vitnað í Carl Gardner. Hann telur að þrátt fyrir að 

slæmir lýsingarhættir séu ein aðalorsökin fyrir ljósmengun sé því 

ekki eingöngu um að kenna. Ekki sé hægt að koma alfarið í veg fyrir 

endurvarp frá yfirborðsflötum vega og bygginga því allt hefur 

einhvern endurvarpsstuðul nema það sé alfarið úr möttum svörtum 

lit. (The Royal Commission on Environmental Pollutuion, 2009). 

 

3.3 Áhrif	  lýsingar	  á	  heilsu	  
Merkilegt er að Guðmundur Hannesson læknir skrifaði um áhrif 

ljóssins á okkur mannfólkið í ritinu Um skipulag bæja fyrir um 

hundrað árum síðan. Þar segir hann meðal annars (1916, bls. 62) að 

menn hafi veitt því eftirtekt „að blóðrauðinn breytist í 

skammdegismyrkri heimskautalandanna. Alkunnugt er það, hversu 

svefn og þunglyndi sækja á fjölda manna í skammdeginu, en hverfa 

er líður að vori, hversu sólskinið fjörgar og gleður og hefur djúp 

áhrif á hvern mann.“ 

Í greinargerð Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins (2013) kemur 

fram að áhrif ljóss á heilsu manna hafi lítið verið rannsökuð en mikil 

ljósbrigði geti verið streituvaldur og ljós sem er á hreyfingu eða 

blikkar á einhvern hátt getur haldið fyrir fólki vöku og spillt svefni 

sem hefur heilsufarslega neikvæð áhrif (sjá umfjöllun um ágenga 

lýsingu í kafla 3.2). Oft eru ljós höfð kveikt eða mjög dauf þegar 

fólk leggst til hvílu, sem hafi áhrif á gæði svefns. (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2013). Það er því ljóst að ágeng lýsing eða 

oflýsing sem oft flæðir inn um íbúðarglugga að nóttu til getur leitt til 

Mynd 3.8: Sólarljósið fjörgar og gleður. 
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heilsufarsvandamála vegna viðvarandi svefnleysis. Greinargerðin 

kemur einnig inn á að erlendar rannsóknir bendi til að áhrif 

ljósmengunar á plöntu- og dýralíf sé ein versta ógn við líffræðilega 

fjölbreytni í þéttbýli. Dæmi sýna einnig að manngerð lýsing hefur 

áhrif á fyrsta flug lundans nærri byggð. (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2013).  

3.4 Ljósvist	  og	  ljósvistarskipulag	  

3.4.1 Ljósvist	  
Að sögn Guðjóns L. Sigurðssonar er hugtakið ljósvist nýyrði í 

íslenskri tungu og hefur ekki verið útskýrt áður svo vitað sé til. Hér 

er gerð tilraun til að skilgreina hvað ljósvist þýðir: „Ljósvist er 

samansafn nokkurra þátta sem snúa að lýsingu svo sem dagsbirtu, 

litarhitastigi, litarendurgjöf, flökti, birtu, geislun, ljóma, glýju, 

ljósmengun og orku. Allir þessir þættir til samans ná yfir hugtakið 

ljósvist og lýsa sjónskilyrðum og þeirri upplifun sem rýmið veitir“ 

(Guðjón L. Sigurðsson, lýsingarhönnuður, munnleg heimild, 7. apríl 

2016). 

3.4.2 Ljósvistarskipulag	  
Ljósvistarskipulag er samkvæmt Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 

(2013) nokkurs konar áætlun og stefnumörkun skipulagsyfirvalda í 

þéttbýli og tekur til nánari útfærslu lýsingar í byggðinni sem hluti af 

heildarskipulagsáætlunum. Það tekur á hinum ýmsu þáttum lýsingar 

og má meðal annars nefna reglur varðandi ljósmengun og 

öryggisþætti, þægindi fyrir íbúa, orkusparnaður og betri nýting ljóss, 

fagurfræðileg sjónarmið og myrkurgæði. Það flokkar einnig lýsingu 

og setur skilyrði um einkenni varðandi útlit ljósgjafa og einnig 

litarhitastig lýsingar. (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). 

Hér á landi hefur aðeins eitt sveitarfélag gert drög að slíkri 

stefnumörkun í lýsingarmálum (Eyrarbakki) og annað sveitarfélag 

(Akureyri) er með frumdrög í vinnslu sem bendir til að umræður séu 

farnar af stað um þessi málefni hérlendis. Erlendis hafa hins vegar 

margar borgir og bæjarfélög farið í stefnumörkun í lýsingu og 

nefnist það á ensku lighting plan eða lighting master plan og 

belysningsplan á dönsku og norsku. (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2013). (Sjá nánar um stefnumörkun í kafla 4). 

3.5 Lýsing	  og	  vistvænt	  skipulag	  
Vistvænt skipulag byggir á grundvelli sjálfbærrar þróunar sem felst í 

því að mæta þörfum nútímans án þess að ganga á möguleika 

framtíðarkynslóða til að mæta sínum þörfum og lágmarkar þannig 

neikvæð áhrif á umhverfið (Vistbyggðarráð, 2014).  
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Markmiðið með vistvænu skipulagi er að draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum og tryggja íbúum fjölbreytt og sveigjanlegt 

umhverfi sem er bæði öruggt og gott og er áhersla lögð á 

þverfaglega nálgun sem snertir hin ýmsu svið eins og verndun 

vistkerfa, vistvænar ofanvatnslausnir, betri orkunýtingu, 

úrgangsstjórnun og fleira (Vistbyggðarráð, 2014). 

Í ritröð Vistmenntar og Arkitektafélags Íslands (2014) fjallar Anna 

Sigríður Jóhannsdóttir meðal annars um vistvænt birtuumhverfi þar 

sem krafa um vistvænar lausnir í skipulagi og hönnun hefur orðið 

sífellt háværari á síðustu árum og er birtuumhverfi þar ekki undan 

skilið. Anna Sigríður bendir á nokkur atriði sem felast í vistvænu 

birtuumhverfi og má þar helst nefna eftirfarandi: 

• besta mögulega nýting dagsbirtunnar 

• hagkvæmasta orkunýtingin 

• endingargóð ljósakerfi 

• minni rekstrarkostnaður 

• aukin gæði í upplifun ytra umhverfis og bygginga 

• áhrif birtunnar á vellíðan notenda og hvernig hún nær að 

virkja þá. 

Þá telur Anna Sigríður einnig að tölvustýrð raflýsing opni möguleika 

og tækifæri til að umbreyta og skapa upplifun í völdum rýmum. 

(Anna Sigríður Jóhannsdóttir, 2014). 

3.6 Efnahagslegur	  þáttur	  lýsingar	  
Í greinargerð Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins (2013) kemur 

fram að almenn raforkunotkun hefur rúmlega 15-faldast á 

undanförnum sex áratugum eða á árunum 1950-2010. Hún fór úr 

Mynd 3.9: Undirstöðuþættir sjálfbærrar þróunar.  
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193,4 GWst í 3.044 GWst og þá er stóriðja ekki reiknuð með. Það 

kemur hins vegar ekki fram í þessum tölum hversu stór hluti 

raforkunnar fari í beina lýsingu þó hægt sé að geta sér þess til þar 

sem hlutfallið í nágrannalöndum er um fimmtungur. Hluta af þessari 

aukningu má rekja beint til fólksfjölgunar sem þrefaldaðist á þessu 

sama tímabili á höfuðborgarsvæðinu. Þá kemur einnig fram í 

greininni að fjölgun ökutækja hafi 22-faldast á þessu sama tímabili 

sem hefur auðvitað kallað á aukna lýsingu vegakerfisins (sjá mynd 

3.10). (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). 

Sama greinargerð bendir á að Íslendingar hafi búið við 65% lægra 

rafmagnsverð miðað við nágrannalönd sem virkar eflaust ekki hvati 

til orkusparnaðar til jafns á við nágrannalöndin og stuðlar frekar að 

orkusóun en annars (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013).  

Í stefnumörkun Frederiksberg (2014) og Albertslund (2012) er lögð 

áhersla á sjálfbæra þróun í öllum rekstri og þar er lýsingaráætlun 

ekki undanskilin. Þess vegna er sett sem skilyrði að öll lýsingarkerfi 

séu bæði orkusparandi og hagkvæm í rekstri og viðhaldi ásamt því 

að stuðla að minni losun CO2. Þess vegna gera þessi bæjarfélög 

kröfu um að lýsingarkerfi þeirra séu skilvirk og notuð sé besta 

fáanlega lýsingartæknin sem völ er á hverju sinni. Þrátt fyrir þessar 

áherslur skal ekki draga úr möguleikum lýsingar til að skapa 

karakterupplifun og auka notagildi svæða. Manneskjan er því sett í 

forgrunn skipulagsins. Þegar rýnt er nánar í ljósvistarskipulag 

borganna kemur í ljós að almennt virðist vera leyfilegt að hækka 

birtustigið um einn til tvo lýsingarflokkana í Frederiksberg 

(Frederiksberg Kommune, 2014) miðað við þann staðal sem danska 

vegagerðin (Vejdirektoratet) fer eftir, sem sýnir lágmarksviðmið. 

Það sama á við um Albertslund þar sem leyfilegt er að hækka upp 

um einn lýsingarflokk (Albertslund Kommune, 2012). Bæði þessi 

bæjarfélög setja manneskjuna í forgang og setja fram markmið um 

Mynd 3.10: Þróun orkunotkunar við götulýsingu (rauða línan) 
og mannfjölda (bláa línan) frá 1960. Lýsingin eykst hraðar en 
fólkinu fjölgar (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). 
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sjónræn þægindi og gæði í stefnumörkun sinni og gefa leyfi fyrir 

lýsingarflokka sem eru hærri en staðlar segja til um leið eru sett fram 

markmið um orkusparnað og spurningin er hvort þetta tvennt fari 

saman. (Albertslund Kommune, 2012; Frederiksberg Kommune, 

2014). Ekki er óeðlilegt að menn vilji hækka lýsingu um einhverja 

flokka sem sýna lágmarksviðmið því aukin lífsgæði með tilliti til 

gæðalýsingar krefjast þess í raun.  

3.6.1 LED-‐tæknin	  
Að þessu leyti kemur LED-lýsingartæknin sterkt inn. LED er 

skammstöfun fyri Light Emitting Diode og gengur ýmist undir 

heitinu ljóstvistur (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013) eða 

ljósdíóða á íslensku. LED hefur ýmsa kosti og er góð orkunýting 

einn af þeim kostum og 

og aðalástæða þess að 

bæði Albertslund og 

Frederiksberg líta á hana 

sem góðan valkost í 

lýsingarskipulagi sínu 

(Albertslund Kommune, 

2012; Frederiksberg 

Kommune, 2014). 

Borgirnar benda 

meðal annars á 

að fyrir utan 

orkusparnað hafi 

hún langan 

líftíma eða um 

50-100.000 

klukkustundir. 

LED tæknin sé 

hins vegar í 

stöðugri þróun 

og því 

nauðsynlegt að 

taka tillit til þess 

og hanna 

lýsingarkerfin þannig að þau geti fylgt þeirri þróun eftir. Bent er á að 

LED sé samkeppnishæfur valkostur og skuli hafa forgang við 

endurnýjun og nýframkvæmdir eins og mögulegt er svo framarlega 

sem þetta sé besta mögulega tæknin og uppfylli markmið 

bæjarfélaganna um sjónræn gæði og þægindi. (Albertslund 

Kommune, 2012; Frederiksberg Kommune, 2014). Mynd 3.11: Dæmi um LED ljós fyrir 
götulýsingu. 

Mynd 3.12: Möguleikar LED lýsingar í 
utanhúslýsingu eru gríðarlega miklir. 
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3.7 Góð	  og	  slæm	  lýsing	  –sjónræn	  þægindi	  

3.7.1 Sjónræn	  þægindi	  
Lýsing er flókið viðfangsefni þar sem hún getur verið 

eftirsóknarverð fyrir einn einstakling en í óþökk annars á sama tíma 

(Snævarr Guðmundsson, 2011). Góð utanhúslýsing gerir  

borgarrýmin okkar notalegri, öruggari en einnig aðgengilegri, og 

hefur áhrif á umhverfi okkar og lífsgæði (Kråkevik o.fl., 2012). 

Í bresku skýrslunni um umhverfismengun (The Royal Commission 

on Environmental Pollution, 2009) kemur fram að nauðsynlegt sé að 

lýsa vegi til að skapa umferðaröryggi og önnur svæði fyrir 

persónulegt öryggi með tilliti til glæpa og betra aðgengis ásamt því 

að lýsa upp svæði til að gefa félagslegum athöfnum rými eftir að 

skyggja tekur. Þeirra skoðun er hins vegar sú að meira sé ekki 

endilega betra. Frederiksberg tekur í sama streng (Frederiksberg 

Kommune, 2014) og leggur áherslu á að lýsingin eigi, fyrir utan það 

að skapa öryggi, að undirstrika hin fjölbreyttu umhverfisgæði 

rýmisins. 

Það er því mikilvægt að lýsing veiti bæði öryggi og sjónræn þægindi 

og taki tillit til þess að augað verði ekki fyrir áreiti af of háu 

birtustigi og miklum andstæðum. Bæði Albertslund og Frederiksberg 

(Albertslund Kommune, 2012; Frederiksberg Kommune, 2014) 

benda á atriði sem mikilvægt er að forðast við alla 

útilýsingarhönnun. Það eru neikvæð fjaráhrif, hindrunaráhrif, glampi 

og ljósmengun og má sjá útskýringar á þeim í töflu 3.1. 

Neikvæð	  fjaráhrif	  	  

(d.	  negativ	  fjernvirkning)	  Ljósgeislar	  sem	  fyrir	  
mistök	  sjást	  úr	  fjarska	  og	  trufla	  
heildarupplifunina	  af	  umhverfinu	  eftir	  að	  
skyggja	  tekur.	  Fjaráhrif	  verða	  frá	  illa	  
skermuðum	  lömpum	  eða	  slæmri	  
staðsetningu	  þeirra.	  

Hindrunaráhrif	  

(d.	  barriervirkning)	  Ljósgeislar	  sem	  hindra	  
sýnina	  og	  trufla	  upplifun	  á	  því	  sem	  er	  í	  
bakgrunni	  svæðisins.	  Þess	  vegna	  ætti	  að	  
leggja	  mikla	  áherslu	  á	  öll	  mörk	  milli	  þess	  sem	  
á	  að	  lýsa	  og	  þess	  sem	  ekki	  á	  að	  lýsa	  í	  
borgarumhverfinu	  t.d.	  í	  borgargörðum,	  og	  
gera	  greinarmun	  á	  miðlungs	  lýstum	  og	  
ólýstum	  þáttum	  í	  tilteknu	  borgarrými.	  

Glampi	  

(d.	  blænding)	  Glampi	  myndast	  oftast	  þegar	  of	  
mikill	  munur	  er	  á	  milli	  ljóss	  og	  myrkurs,	  sem	  
gerist	  yfirleitt	  þegar	  ljósgjafinn	  eða	  einhver	  
oflýsandi	  þáttur	  verður	  sýnilegur	  innan	  
venjulegs	  sjónsviðs.	  Það	  dregur	  úr	  sýnileik	  
yfrborðs	  (glampi	  sem	  takmarkar	  sýn)	  eða	  
veldur	  óþægindum.	  

Ljósmengun	  

(d.	  Lysforurening)	  Ljósmengun	  er	  óþarft	  ljós	  
t.d.	  frá	  illa	  skermuðum	  lömpum.	  Ljósmengun	  
fylgir	  fjöldinn	  allur	  af	  neikvæðum	  áhrifum,	  
meðal	  annars	  takmörkuð	  upplifun	  
næturhiminsins	  og	  myrkra	  garðsvæða.	  

Tafla 3.1: Áhrif lýsingar sem koma í veg fyrir sjónrænt öryggi og 
þægindi, þýðing höfundar (Frederiksberg Kommune, 2014).  
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3.7.2 Uppsetning	  ljósa	  
Greinargerð Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins (2013) bendir á að 

fyrirbyggja megi óþarfa lýsingu og ljósmengun eða lágmarka hana 

án þess að skerða lýsingu á neinn hátt. Það sé gert með því að huga 

vel að notkun ljósa og setja þau skynsamlega upp. Markmiðið með 

lýsingu sé ekki að breyta nótt í dag en tækniframfarir í ljósahönnun 

geri okkur þó kleift að framlengja daginn og fá þannig betri nýtingu 

á rýmum utandyra. (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). 

Miklu máli skiptir hvernig ljós eru sett upp og hvert ljósgeislanum er 

beint. Lóðréttur ljósgeisli er betri en láréttur. Mynd 13 sýnir 

skýringarmyndir frá breskum umhverfisverndarsamtökum sem sýna 

góða og slæma lýsingu.  

  

a 

b 

c 

Mynd 3.13: Skýringarmyndir sem sýna rétta og ranga stefnu 
ljósgeisla (Environmental Protection UK, 2007). 
 
a) Til að minka glýju er mikilvægt að horn ljósgeisla sé <70°. 
 
b) Helst skal beina ljósi niður en ef það er ekki möguleiki er 
mikilvægt að skerma ljósið af til að koma í veg fyrir að það fari 
lengra. 
 
c) Mikilvægt er að dreifa ljósi alls ekki upp á við.  
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4 Stefnumörkun	  
Í þessum kafla verður fjallað um regluverk og almenna 

stefnumörkun í lýsingarmálum. 

4.1 Regluverk	  um	  lýsingu	  
	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

Bent er á ákveðna svæðisflokkun í greinargerð Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytisins (2013) um myrkurgæði. Svæðisflokkunin er 

byggð á upplýsingum frá alþjóðlegu samtökunum CIE (fr. 

Commission Internationale de l’Éclairage) sem er 

samstarfsvettvangur um ljós og lýsingu á grundvelli tækni, vísinda 

og lista og bresku stofnunarinnar ILE (The Institution of Lighting 

Engineers). Grunnhugmyndin með þessu flokkunarkerfi er að búa til 

ramma fyrir frekari regluverk gagnvart ljósmengun og er eitt af 

markmiðunum að stýra ljósmenguninni þar sem ljóst er að ekki sé 

hægt að stöðva eða fyrirbyggja hana alfarið. Tafla 4.1 sýnir þessa 

fjóra meginflokka eins og þeir eru skilgreindir af ILE þar sem E1 – 

E4 standa fyrir ákveðna tegund umhverfis eftir birtustigi. E 

flokkarnir eru ákveðnar kandela/m2 (sjá skýringar í kafla 9) sem er 

meðmæltur ljómi á yfirborði flatar svo sem húsveggjar, skiltis og 

þess háttar í því umhverfi sem um er getið. Nánari mörk hvers flokks 

eru síðan skilgreind með tilliti til bjarma, ágengni, ljósstyrks og 

húsljóma. (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013; The 

Institutuion of Lighting Engineers, 2005). 

Þess er þó getið að upp geti komið sú staða að ekki sé hægt að fara 

eftir þessari flokkun hér á Íslandi og þörf sé því á nákvæmari 

Flokkur	   Lýsing	   Nánari	  skilgreining	  

E1	  

Svæði	  þar	  sem	  
náttúrulegt	  myrkur	  
er	  æskilegt.	  

Þjóðgarðar	  og	  önnur	  
einstök	  náttúrusvæði,	  
byggð	  þar	  sem	  íbúar	  hafa	  
óskað	  sérstakra	  
myrkurgæða.	  Vegir	  almennt	  
ólýstir.	  

E2	  

Lítið	  upplýst	  svæði.	   Dreifbýlisbyggð,	  
íbúðarsvæði	  í	  úthverfum	  
bæja	  og	  borga.	  Vegir	  lýstir	  
samkvæmt	  reglum	  um	  
veglýsingu	  að	  heimilum.	  

E3	  
Meðalupplýst	  
svæði.	  

Íbúðarhverfi	  í	  bæjum	  og	  
borgum.	  Vegir	  lýstir	  
samkvæmt	  reglum	  um	  
öryggi	  í	  umferð.	  

E4	  

Mikið	  upplýst	  
svæði.	  

Bæjar-‐	  og	  borgarkjarnar	  
með	  íbúðum,	  verslunum,	  
veitingarekstri	  og	  ýmislegri	  
þjónustu.	  Talsvert	  kvöld-‐	  og	  
næturlíf.	  

Tafla 4.1: Flokkun og skilgreining lýsingar, byggð á flokkun 
umhverfis eftir E-svæðum (e. environmental zones) (Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið, 2013; ILE, 2005) . 
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skilgreiningum en CIE og ILE gera ráð fyrir (Umhverfis- og 

auðlindaráðurneytið, 2013). 

Þá kemur einnig fram að margar þjóðir hafi gengið þó nokkuð langt í 

almennri löggjöf vegna lýsingar og falla lögin þá ýmist undir löggjöf 

um náttúru- eða umhverfisvernd eða mengunarlög. (Umhverfis- og 

auðlindaráðurneytið, 2013). 

Greinargerðin (2013) tekur fram að ekki sé mikið fjallað um 

ljósmengun eða lýsingu í íslenskri löggjöf. Þó virðist einhver 

breyting vera þar á þar sem í nýjustu byggingarreglugerðinni (nr. 

112/2012) er aðeins fjallað um ljósmengun og ráðstafanir til að 

draga úr henni. Í reglugerðinni er ljósmengun enn fremur skilgreind í 

fyrsta sinn í íslenskri löggjöf. Finna má þessa umfjöllun í 7., 10. og 

12. hluta reglugerðarinnar. (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

2013; Byggingarreglugerð nr. 112/2012). Til er staðall ÍST EN 

12464-2 sem fjallar um utanhússlýsingu vinnustaða (e. outdoor work 

places) og vísar byggingarreglugerðin í þann staðal í grein 10.4.2 

sem Mannvirkjastofnun byggir síðan leiðbeiningar sínar á. Í 

skipulagsreglugerð (nr. 90/2013) er einnig tæpt aðeins á málefnum 

lýsingar í kafla 5 um deiliskipulag þar sem helst er bent á að setja 

skuli skilmála varðandi lýsingu á lóðum og almenningsrýmum og í 

málefnum samgöngukerfa og umferðarmannvirkja. Þá er einnig 

tilgreint í 2. mgr. 5.4.1 gr. mikilvægi þess að áætla áhrif lýsingar í 

umhverfismati fyrir alla deiliskipulagsgerð. 

Mannvirkjastofnun hefur gefið út leiðbeiningabækling sem byggir á 

áðurnefndri grein 10.4.2 í byggingarreglugerð (nr. 112/2012). Þar er 

greint frá því að lýsing bílastæða, vinnusvæða og gönguleiða skuli 

vera glýjufrí og mikilvægi þess að huga að hæð ljósapolla, 

umferðarpolla og haga lýsingu þannig við tröppur og skábrautir að 

sjónskertir sjái betur. (Mannvirkjastofnun, 2013). Við þetta má síðan 

bæta að ekkert er fjallað um lýsingu, ljósmengun eða myrkurgæði í 

lögum um mat á umhverfisáhrifum. 

4.2 Önnur	  lönd	  og	  borgir	  
Mörg lönd eru framarlega þegar að kemur að lýsingu og eru þó 

nokkuð margar borgir í Evrópu búnar að fara í stefnumörkun og setja 

sér einhver markmið í formi ljósvistarskipulags. Um 70 borgir eru 

hluti af LUCI samtökunum um sjálfbært borgarumhverfi og lýsingu 

(sjá umfjöllun um LUCI í kafla 4.7) eins og kemur fram á vef þeirra 

(e.d.-b) og eru þær flestar staðsettar í Evrópu. Má þar meðal annars 

nefna dönsku borgirnar Kaupmannahöfn og Albertslund, Gautaborg, 

Alingsås og Eskilstuna í Svíþjóð, Stavanger í Noregi, Helsinki, Oulu 

og Jyväskilä í Finnlandi, París, Chartres, Toulouse, Marseille og 

Saint-Paul de Vence í Frakklandi og borgirnar Derry, Glasgow og 
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Durham á Bretlandseyjum ásamt fleiri borgum víðsvegar um 

Evrópu. Þá eru einnig borgir frá Asíu, Suður- Ameríku og Afríku í 

LUCI samtökunum en engin borg í Bandaríkjunum. (LUCI 

Association, e.d.-b). 

Bæði Bretar og Skotar hafa látið gera samantekt á áhrifum 

raflýsingar í borgarumhverfi þar sem bent er á að ljósmengun sé 

verulegt vandamál og mikilvægt að draga úr henni eins og kostur er 

(The Royal Commission on Environmental Pollutuion, 2009; 

Scottish Executive, 2007). 

Ársæll Jóhannsson á skrifstofu framkvæmda og viðhalds hjá 

Reykjavíkurborg benti á að í Svíþjóð væri mikið samstarf meðal 

borga þegar að kemur að lýsingarmálum og t.d. væri hópur í Svíþjóð 

sem kallast UV7 sem samanstendur af sjö borgum sem koma 

reglulega saman og ráða saman ráðum sínum í málefnum lýsingar til 

að fá innblástur og hvatningu með því að skiptast á hugmyndum, 

upplýsingum og tæknilegum úrlausnum. Slíkt samstarf borga væri 

einnig til staðar í Finnlandi. (Ársæll Jóhannsson, munnleg heimild, 

12. apríl 2016). Þarna væri gríðarlegt tækifæri fyrir sveitarfélög, til 

dæmis á höfuðborgarsvæðinu, að vinna saman að því að gera 

höfuðborgina að eftirsóknarverðari áfangastað allt árið um kring.  

4.3 Danmörk	  

4.3.1 Frederiksberg	  
Kveikjan að stefnumörkun Frederiksberg í lýsingarmálum 

(Frederiksberg Kommune, 2014) er að skapa aðlaðandi þéttbýli sem 

býður upp á aukna notkunarmöguleika á opinberum rýmum eftir að 

skyggja tekur. Til þess vilja bæjaryfirvöld nýta þá tækni og þekkingu 

sem býðst hverju sinni og mæta á sama tíma aðkallandi vandamáli, 

það er þörfinni fyrir endurnýjun úrelts ljósabúnaðar sem uppfyllir 

Mynd 4.1: Lýsing á Fristadstorget í Eskilstuna í Svíþjóð (Sten 
Jansin, 2014). 
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ekki tilskipun Evrópusambandsins um visthönnun. Tilgangurinn með 

stefnumörkuninni er að endurspegla þá þróun sem orðið hefur í 

áherslum og lifnaðarháttum fólks með því að mæta þeirri þörf sem 

skapast hefur fyrir upplifun og fagurfræði í bland við framlengingu á 

nýtingu almenningsrýma og gefa fólki þannig kost á að njóta þeirra 

og nýta lengur en dagsbirtan leyfir. 

Áhersla er lögð á heildstæða nálgun við hönnun og endurnýjun 

lýsingarkerfa með aðferðarfærði sem skapar heildrænt vægi milli 

hagnýtra (d. funktion), fagurfræðilegra (d. æstetik),  

umhverfis- (d. miljø) og efnahagslegra (d. økonomi) þátta (sjá mynd 

4.2). Að auki er litið til þess að besta mögulega tæknin sé notuð (e. 

Best Available Technology, BAT), ásamt því að taka tillit  

til tilskipunar Evrópusambandsins um visthönnun, 

lífsferilsgreiningar (e. life cycle analysis) og takmörkunar á losun 

CO2. (Frederiksberg Kommune, 2014).  

 

Mynd 4.2: Hinir fjórir þættir sem ljósvistarskipulag 
Frederiksberg byggir á. 



23 
 

Tilgangur	  
Lýsing í Frederiksberg þjónar ferns konar tilgangi, sjá töflu 4.2 hér 

til hliðar. Þessi atriði mynda síðan grunninn að frekari 

stefnumörkun og þeim markmiðum sem bæjarfélagið setur sér í 

lýsingarmálum. (Frederiksberg Kommune, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nýting	   Rými	   Karakter	   Skipulag	  

	   	   	  

	  

Auka	  
umferðaröryggi	  

og	  öryggi	  

Búa	  til	  sjónræn	  
dýptaráhrif	  

Búa	  til	  
andrúmsloft	  og	  
stemmingu	  

Leggja	  áherslu	  á	  
kennileiti	  í	  
landslagi	  og	  
byggingarlist	  

Auka	  
aðgengileika	  

Skilgreina	  og	  
leggja	  áherslu	  á	  
rýmismyndandi	  
mannvirki	  og	  
umgjörð	  

Búa	  til	  fallegar	  
skreytingar	  

Skapa	  auðkenni	  
og	  stigskipt	  
skipulag	  

Gera	  leiðir	  
sýnilegri	  og	  

auka	  sjónræna	  
áttun	  

	  

Búa	  til	  
sjónrænar	  
frásagnir,	  
upplifun	  og	  
uppákomur	  

Skilgreina	  
notagildi	  og	  
þýðingu	  

Styrkja	  
tengingar	   	   	   Auka	  læsileik	  

 
Tafla 4.2: Tilgangur lýsingar í Frederiksberg. Nýting (d. funktion), rými 
(d. rum), karakter (d. karakter) og skipulag (d. struktur), þýðing höfundar 
(Frederiksberg Kommune, 2014).	  
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Stefnumörkun	  
Lögð er áhersla á að ljósvistarskipulagið styðji við meginmarkmið 

Frederiksberg og framtíðarsýn sem eru sýnd á mynd 4.3. 

Ljósvistarstefnan hvílir hins vegar á fjórum stólpum sem eru 

grunnhugmyndafræðin á bak við ljósvistarskipulagið (sjá mynd 4.4). 

Á þessum fjórum stólpum hvílir ljósvistarskipulagið og öll 

stefnumörkun tekur mið af þessum þáttum ásamt fjórum öðrum 

meginreglum. Það eru a) manngering (d. humanisering) þar sem öll 

lýsing hefur áhrif á fólk á einhvern máta, sama hvernig lýsing það er, 

og manneskjan þannig sett í forgang, b) samræming (d. 

harmonisering) sem vísar til þess að öll útfærsla lýsingarkerfa þurfa 

að vera í samræmi við þann karakter og skala sem nærliggjandi 

svæði búa yfir og taka tillit til einkenna og eiginleika umhverfisins, 

c) samhengi (d. sammenhæng) sem snýr að svæðum sem heyra 

saman út frá hagrænum, sjónrænum eða byggingarsögulegum 

sjónarmiðum, þar séu kerfi og búnaður valin með innbyrðis 

samhengi, útfærslu og stíl og d) aðgreining og kóðun (d. 

differentiering og kodning) sem fjallar um að skipulag og útfærsla 

ljósabúnaðar sýni ákveðin breytileika í samræmi við gildi 

umhverfisins þar sem mikilvægi staða og stigskipting eru gerð skil 

innan bæjarfélagsins. (Frederiksberg Kommune, 2014). 

Til þess að styrkja framtíðarsýnina hefur borgin sett sér sex 

Mynd 4.3: Meginmarkmið og Framtíðarsýn Frederiksberg í 
Danmörku, þýðing höfundar (Frederiksberg Kommune, 2014). 

Mynd 4.4: Fjórir stólpar grunnhugmyndafræðinnar að baki 
ljósvistarskipulags Frederiksberg, þýðing höfundar 
(Frederiksberg Kommune, 2014). 
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markmið í málefnum lýsingar. Þau eru: 

1. að skapa aðlaðandi og lifandi þéttbýli. 

2. að styrkja sjónrænt auðkenni bæjarfélagsins og innviði þess. 

3. að auka umferðaröryggi og almennt öryggi. 

4. að auka aðgengi fyrir gangandi vegfarendur, hjólreiðamenn 

og styrkja almenningssamgöngur. 

5. að auka skilvirkni í orkunýtingu og rekstri. 

6. að stuðla að hreyfingu, heilsu, afþreyingu og dvöl í 

almenningsrýmum.  

Flokkun	  og	  útfærsla	  á	  lýsingu	  
Lýsingarkerfi Frederiksberg (Frederiksberg Kommune, 2014) 

skiptist í þrjá flokka sem eru skilgreindir í töflu 4.3. 

Við alla almenna götulýsingu hvort sem það eru stofnbrautir, 

húsagötur, stígar, gatnamót, gangbrautir eða hringtorg í 

bæjarfélaginu er miðast við staðla um vegalýsingu þó bæjarfélagið 

setji heimild til að hækka lýsingu um einn til tvo lýsingarflokka. 

Önnur notendavæn lýsing (d. øvrig funktionsbelysning) eru svæði til 

dæmis við innganga og stiga og lýsing til að skapa karaktereinkenni 

(d. karakterskabende belysning). Þetta á við um lýsingu sem 

gagngert er notuð til að framkalla áhrif upplifunar til dæmis með 

upplýstum trjám, skúlptúrum, framhliðum húsa og fleiru. 

Undir lýsingarflokkana hér að ofan er síðan tegund lýsingar 

skilgreind í 5 undirflokka eins og tafla 4.4 sýnir. Þar er lýsingin 

skilgreind út frá þeim markmiðum sem hún á að uppfylla sem getur 

verið mismunandi innan líkra svæða. 

Í stefnumörkuninni er síðan fjallað mjög ítarlega um LED lýsingu og 

þá möguleika sem hún býður upp á og virðist það vera stefna 

bæjarins að nánast LED-væða allt sem mögulegt er. Einnig eru 

gefnar upp ítarlegar leiðbeiningar við val á staurum, lömpum og 

ljósabúnaði ásamt leiðbeiningum um hvernig skuli lýsa mismunandi 

Götulýsing	  
(d. vejbelysning)	  

Annars	  konar	  
hagnýt	  lýsing	  

(d. øvrig 
funktionsbelysning)	  

Lýsing	  sem	  býr	  til	  
karaktereinkenni	  

(d. karakterskabende 
belysning)	  

Umferðar-‐	  og	  	  
almennar	  götur	  
Göngu-‐	  og	  
hjólastígar	  
Torg	  og	  rými	  
Garðar	  
Göngulínur	  (d.	  
Ganglinjer)	  
Sérstakir	  
aðgengisvegir	  
	  	  

Lýsing	  fyrir	  þjónustu	  
Innilýsing	  
Skilti	  
Stigar	  og	  inngangar	  
Hlið	  og	  hurðir	  
Bílastæði	  og	  kjallarar	  
Umhverfi	  býla	  
	  	  
	  
	  
	  

Torg	  og	  rými	  
Garðar	  og	  stígar	  
Girðingar	  í	  borginni	  
Framhliðar	  húsa	  
Borgarhlið	  
Skúlptúrar	  og	  styttur	  
Tré	  og	  gróður	  
Byggingar	  og	  mannvirki	  
	  
	  
	  

Tafla 4.3: Þrír megin flokkar útilýsingar í Frederiksberg, þýðing 
höfundar (Frederiksberg Kommune, 2014).  
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þætti án þess að skapa ljósmengun eða sjónræn óþægindi. 

(Frederiksberg Kommune, 2014). 

 

4.3.2 Albertslund	  
Albertslund (2012) hefur á sama hátt og Frederiksberg gert sitt eigið 

ljósvistarskipulag en þeir hafa einnig gengið skrefinu lengra og gerst 

aðilar að LUCI samtökunum þar sem þeir skuldbinda sig til að vinna 

markvisst að þeim markmiðum sem þar eru sett fram (sjá kafla 4.7). 

Ljósvistarskipulag Albertslund er um margt líkt og hjá Frederiksberg 

nema þar eru meginmarkmið og leiðarljós bæjarfélagsins örlítið 

önnur en í Frederiksberg sem hefur tvímælalaust áhrif á 

ljósvistarskipulagið í heild sinni. Meginmarkmið þeirra er að 

Albertslund varpar ljósi á lífið og framtíðarsýnin er að vera 

brautryðjandi í loftslagsvænni lýsingu. Til þess að ná þessu hefur 

bæjarfélagið sett sér sjö markmið svipað og Frederiksberg gerir en 

með örlítið öðrum áherslum: 

1. að auka umferðaröryggi og almennt öryggi 

2. að skapa aðlaðandi þéttbýli með eigið einkenni og upplifun 

Hagnýt	  lýsing	  
(d.	  funtionsbelysning)	  
Hagnýt	  lýsing	  miðar	  að	  því	  að	  tryggja	  
öryggi,	  aðgengi	  og	  góða	  áttun	  

Lýsing	  til	  
rýmissköpunar	  

(d.	  rumskabende	  lyssætninger)	  
Ljósauppstillingar	  sem	  skapa	  rými	  og	  
miðar	  að	  því	  að	  draga	  fram	  uppröðun	  og	  
umgjörð	  í	  borgarrýmum	  og	  skapa	  
þrívíddaráhrif	  

Lýsing	  sem	  
aðdráttarafl	  

(d.	  inviterende	  lyssætninger)	  
Ljósauppstillingar	  sem	  laða	  fólk	  að	  og	  
miða	  að	  því	  að	  skapa	  aðlaðandi	  og	  
notalegt	  dvalarsvæði	  sem	  auðveldar	  
félagsleg	  samskipti	  

Sjónrænar	  
frásagnir	  

(d.	  visuelle	  fortællinger)	  
Sjónrænar	  frásagnir	  samanstanda	  af	  
mismunandi	  innsetningum	  og	  flóðlýsingu	  
sem	  greina	  frá	  sögum,	  goðsögum	  eða	  
draga	  heimssöguna	  inn	  í	  Frederiksberg	  

Lýsing	  sem	  
auðkenni	  

(d.	  signaturbelysning)	  
Lýsing	  til	  auðkennis	  miðar	  að	  því	  að	  skapa	  
sjónræna	  upplifun	  og	  leggja	  áherslu	  á	  
kennileiti	  úr	  valinni	  byggingarlist	  og	  
landslagseinkennum	  

	  Tafla 4.4: Tegundir útilýsingar í Frederiksberg, þýðing höfundar 
(Frederiksberg Kommune, 2014).	  

Mynd 4.5: Áhersla lögð á fólk í Albertslund. 
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3. að auka aðgengi og styrkja tengingar 

4. að innleiða græna lýsingartækni 

5. að borgarumhverfið sé tilraunastofa 

6. að leggja áherslu á ljósgæði 

7. að auka skilvirkni í orkunýtingu og rekstri 

Þannig er lýsingin í bæjarfélaginu hönnuð til að ná fram þessum 

markmiðum og lýsingarþættir og flokkar skilgreindir á svipaðan hátt 

og fyrir Frederiksberg.  

Eitt af markmiðunum hér að ofan fjallar um að borgarumhverfið sé 

tilraunastofa og vísar það til þess að lýsingartæknin er í stöðugri 

framþróun og telur borgin mikilvægt að hægt sé að nýta hana til að 

gera tilraunir og prófanir með það að leiðarljósi að finna út hentugar 

lausnir. Þetta er ekki síður hluti af LUCI samkomulaginu sem þeir 

hafa skrifað undir þar sem borgir eru hvattar til að vera í stöðugri 

framþróun á sviði lýsingar og skiptast á upplýsingum og vera þannig 

fyrirmyndir og hvatning hver fyrir aðra. (Albertslund Kommune, 

2012).  

4.4 Noregur	  
Norska samgöngumálaráðuneytið hefur látið gera handbók um 

lýsingu til leiðbeiningar fyrir bæi og sveitarfélög Lys på stedet, 

utendörsbelysning i byer og tettsteder (Kråkevik ofl., 2012). Þar er 

markmiðið að vekja áhuga á notkun utanhússlýsingar meðal norskra 

borga og bæjarfélaga og benda á möguleika í hagræðingu og 

orkusparnaði ásamt mikilvægi aðgerða í loftslagsmálum og hvetja 

þannig sveitarfélög til að gera ljósvistarskipulag til að vinna eftir.  

Áherslan er lögð á að auka gæði borgarrýma með lýsingu og 

bregðast við aðkallandi þáttum í umhverfisvernd og loftslagsmálum 

sem miðar að því að draga úr orkunotkun og spara fé sem er mikið 

hagsmunamál fyrir sveitarfélög. Noregur hefur verið leiðandi á sviði 

utanhússlýsingar og má meðal annars nefna að árið 1891 var 

Hammerfest fyrsta borgin í Norður-Evrópu með raflýsta 

götulýsingu. Þeir leggja svipaðar áherslur og gert er í Danmörku, þar 

sem tilgangur lýsingar sé í raun þrenns konar, það er a) að gera 

umhverfið aðlaðandi, b) að stuðla að hagkvæmri orkunýtingu og 

Mynd 4.6: Útilýsing í litlu rými í Albertslund. 
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draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og c) fjárhagsleg hagræðing. 

Í handbókinni kemur einnig fram hvað á að lýsa og hvernig best er 

að gera það, allt frá hugmynd til framkvæmdar, ásamt umfjöllun um 

tæknilega þætti lýsingar og leiðbeiningar. Þeir benda enn fremur á að 

margar leiðir séu að hverju markmiði og engin ein leið endilega sú 

rétta. Þess vegna er mikilvægt við alla hugmyndavinnu að á bak við 

hana sé góður skilningur stjórnsýslunnar og pólitískur stuðningur 

ásamt aðkomu þverfaglegra greina í hugmyndavinnunni. Til að 

leggja áherslu á þennan þátt benda þeir á leið sem þeir kalla 

verkefnaskissu (n. prosjektskisse) en taka þó fram að margar aðrar 

leiðir séu einnig mögulegar. Lýsing á ferlinu gæti verið eins og sýnt 

er hér á mynd 4.7. 

Þá má einnig bæta við að borgin Stavangur er eina norska borgin 

sem hefur gerst meðlimur að LUCI samtökunum (sjá umfjöllun um 

LUCI í kafla 4.7). (Kråkevik o.fl., 2012).  

4.5 Reykjavíkurborg	  
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar (2015) gefur út 

kynningarritið Borgarsýn sem kom fyrst út árið 2011 og í hefti nr. 14 

er greint frá því að borgin leitist við að mæta óskum borgarbúa um 

aukna lýsingu á opnum svæðum með ýmsu móti. Til dæmis hafi 

trjákróna selju nokkurrar á Suðurgötunni verið lýst upp að vetrarlagi 

og bjóði lýsingin upp á möguleika á að skipta litum við mismunandi 

tækifæri. Einnig nýtist lýsing trésins gangandi vegfarendum við 

Suðurgötuna. Þannig eigi skammdegislýsingin að auka jákvæða 

upplifun vegfarenda af umhverfinu (sjá mynd 4.8). Þá er einnig lögð 

áhersla á jólalýsingu á hinum ýmsu stöðum og við opnun 

vetrarhátíðar verði lögð áhersla á ljósasýningar af ýmsu tagi. 

Mynd 4.7: Verkefnaskissa (n. prosjektskisse). Ein leið sem hægt 
er að velja við hugmyndavinnu í lýsingarskipulagi og hönnun, 
þýðing höfundar (Kråkevik o.fl., 2012). 
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(Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 2015). Að öðru 

leyti er ekki hægt að finna nein gögn um heildstæða stefnu í 

lýsingarmálum á vef Reykjavíkurborgar.  

Í samtali við Ársæl Jóhannsson verkefnastjóra á skrifstofu 

framkvæmda og viðhalds hjá Reykjavíkurborg (munnleg heimild, 

12. apríl 2016) kom fram að bein stefnumörkun í lýsingarmálum sé 

ekki til fyrir Reykjavíkurborg en þó hafi, með erindisbréfi árið 2013, 

verið skipaður starfshópur vegna fyrirkomulags götulýsingar í 

Reykjavík í nánustu framtíð. Viðfangsefni hópsins voru að gera 

úttekt á núverandi stöðu götulýsingar í Reykjavík og skoða meðal 

annars samþykktir, takmarkanir og reglugerðir og gera tillögu að 

endurbótum og breytingum. Greinilegur áhugi virðist því vera á að 

endurskoða þessi mál innan borgarinnar. Niðurstöður þessarar vinnu 

eru raktar hér að nokkru leyti. 

Mynd 4.9: Götulýsingarskipulag fyrir miðborg Reykjavíkur frá 
1996.  

Mynd 4.8: Lýsing við skautasvellið á Ingólfstorgi.  
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Til er vísir að lýsingarskipulagi frá árinu 1996 sem nær eingöngu til 

miðborgarinnar og er meginefni þess flokkun lýsingar fyrir 

gatnaumhverfi með tilliti til hvaða staura og lampa eigi að nota í 

tilteknum götum (sjá mynd 4.9). (Ársæll Jóhannsson, munnleg 

heimild, 12. apríl 2016). 

Reykjavíkurborg hefur meðal annars látið gera þrenns konar 

yfirlitskort sem mikilvæg eru fyrir áframhaldandi vinnu og gefa þau 

nokkuð góða mynd af lýsingarumhverfinu á sviði götulýsingar. Þetta 

eru flokkun gatna eftir tegundum, dreifing ljósgjafa eftir tegundum 

og dreifing lampa eftir tegundum. (Ársæll Jóhannsson, munnleg 

heimild, 12. apríl 2016).  

Kvikasilfurslampar eru enn 

nokkuð áberandi í 

götulýsingunni eða um 10.400 

lampar en borgin horfir mikið 

til LED lýsingar sem hægt er 

að dimma og stýra þar sem 

það er vistvænsti valkosturinn 

varðandi orkusparnað og þá 

stefnu að lýsa þar sem þörf er, 

á þeim tíma sem þörf er á 

lýsingu. Í borginni eru um það bil 50 tegundir lampa í notkun sem 

bendir til að hingað til hafi ekki verið nein samræmd stefnumörkun 

sem hægt hefði verið að styðjast við í útboðum. Borgin er 

skuldbundin til að bjóða öll verkefni út og taka því tilboði sem er 

hagkvæmast sem virðist leiða til þess að hvert verkefni hafi sínar 

eigin forsendur, stíl og útfærslu og útskýrir þennan mikla 

fjölbreytileika og litla samræmi í götumyndinni í borginni. Dæmi um 

Mynd 4.10: Louis Poulsen 
lampinn. 

Mynd 4.11: Albertslundlampinn í götumyndinni á 
Skólavörðustíg. (Ársæll Jóhannsson, 2014). 
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þetta er Borgartúnið, sem hefur sinn eigin stíl, og ekki hefur verið 

gert ráð fyrir að sá stíll sé nýttur frekar eða að samskonar staurar og 

lampar verði sýnilegir annars staðar í borginni. Hins vegar er Louis 

Paulsen lampinn, oft kenndur við Albertslund, valinn lampi af 

borginni (sjá mynd 4.10 og 4.11) og einkennandi fyrir 

miðborgarlýsingu Reykjavíkur og reiknað er með að nota hann 

áfram. (Ársæll Jóhannsson, munnleg heimild, 12. apríl 2016).  

Því er hins vegar hægt að bæta við að útskipti kvikasilfurspera er 

hafin í borginni meðal annars með tilraunum, rannsóknum og mati á 

valkostum sem í boði eru. Þá hóf borgin einnig tilraunir með LED 

lýsingu árið 2009, sem hefur verið sett upp á nokkrum stöðum í 

borginni, meðal annars í Borgartúni (sjá mynd 4.12). Einnig hafa 

verið settir upp málmhalogen lampar á völdum stöðum, til að mynda 

í Bergstaðastræti (sjá mynd 4.13).  

Lagðar hafa verið fram tillögur varðandi ákveðnar grunnforsendur 

fyrir götulýsingu, að húsagötur séu 3000K og aðrar götur 4000K og 

Mynd 4.12: Ný LED lýsing í Borgartúni (Ársæll Jóhannsson, 
2014). 

Mynd 4.13: Nýir málmhalogenlampar í Bergstaðastræti (Ársæll 
Jóhannsson, 2014). 
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að litarendurgjöf allrar götulýsingar sé >75 (CRI). (Ársæll 

Jóhannsson, munnleg heimild, 12. apríl 2016). (Sjá skýringar á 

litarendurgjöf í kafla 9).  

Samtalið við Ársæl leiddi í ljós að aðaláherslan í lýsingarmálum hjá 

Reykjavíkurborg er gatna- og stígalýsingin með aukinni áherslu á 

gangandi og hjólandi vegfarendur, sem er brýnasti þátturinn á 

þessari stundu. Innan borgarinnar er hins vegar vaxandi áhugi á 

málefnum lýsingar og má nefna að óskað hefur verið eftir því að 

Reykjavíkurborg gerist aðili að LUCI samtökunum sem fjallað er um 

í kafla 4.7. Með inngöngu í LUCI gefst Reykjavíkurborg tækifæri til 

að fá innsýn í hvað framsæknar borgir víða um heim eru að gera í 

lýsingu ásamt því að taka þátt í umræðum og skoðanaskiptum um 

lýsingarmál, þróun lýsingar og framtíð hennar í borgarskipulagi. Þá 

öðlast borgin einnig mikilvæga tengingu við fagfólk á hinum ýmsu 

sviðum lýsingarmála ásamt aðgangi að gagnabanka samtakanna. 

Þarna er því góður vettvangur fyrir borgina til að kynna 

stefnumörkun sína í lýsingu strax í upphafi hennar og fá endurgjöf 

sem er mikilvæg fyrir áframhaldandi vinnu. (Ársæll Jóhannsson, 

munnleg heimild, 12. apríl 2016).  

4.5.1 Aðalskipulag	  Reykjvaíkur	  2010-‐2030.	  
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 (2013) er frekar 

yfirgripsmikið rit og erfitt er að átta sig á hver aðalatriðin séu. 

Skipulagið byggir á vistvænum úrlausnum og hefur sjálfbæra þróun 

að leiðarljósi og leggur áherslu á að Reykjavík sé allskonar borg 

fyrir allskonar fólk sem býr í allskonar hverfum. (Umhverfis- og 

skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 2013). Aðalskipulagið á að vera 

leiðbeinandi gagn við alla skipulagsgerð og stefnumörkun í borginni 

Mynd 4.14: Lýsing eins og á Hörputorginu gæti nýst til að 
styrkja borgar- og menningarímynd Reykjavíkur (Rafn 
Sigurbjörnsson, e.d.). 
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og ætti því að liggja til grundvallar í frekari stefnumörkun, til dæmis 

í lýsingu. Áherslur í stefnumörkun í lýsingu ættu því að endurspegla 

meginmarkmið og áherslur aðalskipulagsins (Sjá mynd 4.14). 

Lýsing	  í	  aðalskipulaginu	  
Í kafla um umhverfis- og auðlindastefnu í aðalskipulagi Reykjavíkur 

(2013) eru það einkum tveir málaflokkar sem fjalla um mikilvægi 

lýsingar. Í málaflokk fjögur um Gæði umhverfis (bls. 120) er 

markmiðið að borgin verði til fyrirmyndar á heimsvísu og er meðal 

annars lögð áhersla á að raflýsing sé „þannig hönnuð og komið fyrir 

að hún auki lífsgæði en valdi ekki neikvæðum áhrifum [letri breytt 

hér] á mannlíf og vistkerfi“. Einnig er umfjöllun um lýsingu í 

sjöunda málaflokknum um Náttúruvernd og útivist (bls. 121) þar 

sem markmiðið er að hvetja borgarbúa til að nýta sér útivistarsvæði 

borgarinnar og til þess að það megi verða er áhersla á að „lýsing 

verði bætt á útivistarsvæðum, sérstaklega við göngustíga“. Þá kemur 

einnig fram mikilvægi þess að nota lýsingu til að efla mannlíf og 

halda menningarsögulegum gildum á lofti. (Umhverfis- og 

skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

4.6 Önnur	  sveitarfélög	  
Seltjarnarnes	  
Send var fyrirspurn til allra aðliggjandi sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu en svör fengust eingöngu frá Seltjarnanesi. 

Bærinn hefur ekki gert ljósvistarskipulag en hefur samt mótað sér 

ákveðna stefnu sem er að vera með lágstemmda lýsinu, sérstaklega á 

vestursvæðunum og er höfð ívið meiri lýsing inni í bænum en það 

fer þó eftir aðstæðum. Engin lýsing er sett á hjólastíga. Sum listaverk 

eru höfð upplýst en önnur ekki, það fer allt eftir staðsetningu þeirra 

og eðli. Að miklu leyti er verið að hugsa um norðurljós, en margir 

gestir heimsækja bæjarfélagið til þess að sjá þau. (Gísli 

Hermannsson, munnleg heimild, 22. apríl 2016). 

 

 Mynd 4.15: Norðurljós við Gróttu á Seltjarnarnesi. 
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Akureyri	  
Þá var einnig send fyrirspurn til Akureyrarbæjar og fengust þau svör 

að verið væri að leggja lokahönd á ljósvistarskipulag fyrir 

bæjarfélagið. Stuðst væri við fyrirmynd frá Eyrarbakka og dönsku 

borgarinnar Frederiksberg. Höfundur fékk að skoða drögin og virðist 

áhersla aðallega vera á götu- og stígalýsingu ásamt gangbrautum en 

einnig er komið inn á lýsingu fyrir listaverk, skilti og gróður og búið 

er að leggja línur um útlit. Mikið er um tæknilegar upplýsingar og 

vísanir í staðla, flokkun 

lýsingar eru gerð skil 

og sett er fram 

framtíðarstefna 

bæjarfélagsins í 

götulýsingu. (Jónas 

Valdimarsson, munnleg 

heimild, 18. apríl 

2016).  

 

 

 

 

	  

Eyrarbakki	  
Vísað er í Eyrarbakka í riti Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins 

(2013) og bent á að þeir séu komnir lengst hér á landi í 

stefnumörkun í lýsingu. Þá styðst Akureyrarbær við drög af 

lýsingarskipulagi sem unnið var fyrir Eyrarbakka, þar sem áherslan 

er á götulýsingu. (Jónas Valdimarsson, munnleg heimild, 18. apríl 

2016). 

4.7 LUCI	  samtökin	  
LUCI er skammstöfun fyrir Lighting Urban Community 

International sem er alþjóðanet sem samanstendur af borgum og 

bæjum ásamt sérfræðingum í lýsingarmálum sem leitast við að nýta 

lýsingu sem öflugt verkfæri til að stuðla að sjálfbærri þróun innan 

borga í félagslegu og efnahagslegu tilliti (LUCI Association, 2014). 

Samtökin eru stofnuð árið 2002 fyrir tilstilli Lyon borgar í 

Frakklandi og telja yfir 100 meðlimi í dag. Þar af eru 69 borgir úr 

fimm heimsálfum og 46 meðlimir sem tengjast samtökunum á annan 

hátt eins og alþjóðleg fyrirtæki, arkitektar, ljósahönnuðir, 

framleiðendur, sjálfstætt starfandi sérfræðingar á sviði lýsingar og 

fleiri. (LUCI Association, 2014). 

 

 

 

Mynd 4.16: Upplýst Akureyrarkirkja.  
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Markmið	  samtakanna	  
Grundvöllur markmiða LUCI (e.d.-a) er byggður á því að borgir 

heimsins standa frammi fyrir ýmiskonar vanda eins og meiri 

þéttbýlisvexti, þróun nýrra lífshátta í þéttbýlinu og bráðri 

orkukreppu. LUCI leitast við að aðstoða borgir við að finna lausnir á 

þessum aðkallandi vandamálum með því að benda á hvernig lýsing 

getur nýst við þróun þéttbýlisins í gegnum ljósvistarskipulög, 

verkefni og nýjungar á sviði lýsingarmála. Markmiðin eru (LUCI 

Association, 2014): 

• Miðlun (e. exchange) – Auðvelda miðlun upplýsinga með 

því að skipuleggja alþjóðlegar ráðstefnur, heimsóknir og aðra 

viðburði. 

• Efling (e. promote) – Varpa ljósi á bestu lausnirnar frá hinum 

ýmsu borgum og veita verðlaun fyrir framúrskarandi 

verkefni. 

• Framfarir (e. progress) – Taka þátt í væntanlegri 

framtíðarsýn lýsingar í þéttbýli (rannsóknir og aðstoð við 

verkefnavinnu). 

Samtökin hafa sett fram LUCI Charter of Urban Lighting (LUCI 

Association, e.d.-a) sem er nokkurs konar yfirlýsing sem 

borgaryfirvöld undirrita og skuldbinda sig þannig til að vinna 

markvisst að sjálfbærri þróun með því að setja fram vistvænt 

ljósvistarskipulag sem 

leiðandi verkfæri í allri 

skipulagsgerð og hönnun 

hvað varðar lýsingu í 

borgarskipulagi. 

Samkomulagið tekur yfir tvo 

þætti. Annars vegar 

sjálfbærar borgir (e. 

sustainable cities) og hins 

vegar sjálfbæra lýsingu (e. 

sustainable lighting). 

Sjálfbærar borgir tryggja 

öllum frjálst aðgengi að 

borgarlýsingu, skapa öruggt 

og þægilegt umhverfi, nýta 

lýsingu til að styrkja borgar- 

og menningarímynd, styðja 

við samgöngur í sátt við 

umhverfi og styrkja efnahagslega þróun.  

Sjálfbær lýsing fjallar um hagræðingu í orkunotkun, að lágmarka 

umhverfisáhrif allra rekstrar- og framleiðsluþátta, viðhald og 

gæðaeftirlit og að draga úr ljósmengun. (LUCI Association, e.d.-a). 

Mynd 4.17: „LUCI Charter on 
Urban Lighting“ yfirlýsing 
samtakanna. 
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5 

Mynd 4.18: Theater Square í Rotterdam í Hollandi. Rotterdam er hluti af LUCI samtökunum. 
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5 Umhverfi	  og	  upplifun	  
Í þessum kafla verða dregnir fram þeir þættir sem máli skipta fyrir 

upplifun fólks af umhverfi sínu og bent á hvernig lýsing getur haft 

möguleika á að auka þá upplifun. 

5.1 Með	  fólk	  í	  huga	  	  
Öll hönnun snýst um fólk að einhverju leyti, hvernig fólk upplifir 

landslag, staði og rými og hvernig það nýtir það. 

Arkitektinn og borgarhönnuðurinn Jan Gehl (2011) er sérfræðingur í 

að skilgreina góð og slæm rými með tilliti til fólks. Í bók sinni Live 

Between Buildings fjallar hann um hvaða þættir eru mikilvægir í 

borgarhönnun ef útkoman á að vera sú að fólk staldri við og leggi 

leið sína um svæðið. Hann bendir á sameiginlegt karaktereinkenni 

allra athafna, sem ekki eru nauðsynlegar (e. necessary activites) það 

er þær sem eru valkvæðar (e. optional activities), félagslegar (e. 

social activies) eða til afþreyingar á einhvern hátt. Þær eiga sér 

eingöngu stað ef ytra umhverfi býður upp á það. Hluti af ánægju 

vegfarenda felst í öryggi. Öryggisþátturinn er það mikilvægur að 

fólki finnst því ógnað ef umhverfið er á einhvern hátt óaðlaðandi og 

fráhrindandi og forðast slíka staði. (Gehl, 2011). Sé þetta raunin í 

dagsbirtu er gríðarlega mikilvægt að hugsa hlutina til enda og stuðla 

að réttu yfirbragði eftir að skyggja tekur. Í kafla 3.7 um lýsingu 

kemur fram að meira ekki endilega betra hvað varðar lýsingu og 

öryggi fólks heldur skiptir máli hvernig henni er háttað þannig að 

hún veiti þau sjónrænu þægindi og gæði sem henni ber og veiti fólki 

ánægju um leið og öryggistilfinningu (sjá mynd 5.1). Mikilvægt er 

því að hafa lýsingu inni í allri hönnun alveg frá upphafi. 

Gehl (2011) heldur áfram og bendir á að mikilvægt sé að flétta 

fagurfræðina inn í hagnýta þætti umhverfishönnunar og vitnar í 

gamalt verk eftir Camillo Sitte, City Planning According to Artistic 

Mynd 5.1: Undirgöng í Skotlandi. Lýsingin veitir bæði öryggi og 
upplifun á sama tíma. 
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Principles (Sitte, 1889, tilvitnað eftir Gehl, 2011) þar sem 

höfundurinn kemur með sannfærandi rök fyrir því að samband sé 

milli áhugaverðra upplifana, gæði byggingarlistar og nýtingar 

borgarrýma. Þá minnist hann einnig á verk Godron Cullen, 

Townscape (Cullen, 1971; Gehl, 2011), sem kemur inn á hvernig 

sjónræn framsetning dregur fram karaktereinkenni staðar og stuðlar 

að sýnileik staðarandans (e. sense of place). Staðarandinn laðar fólk 

að staðnum og lokkar það til að dveljast lengur. Margar eldri og 

gönguvænar borgir búa yfir þessum staðbundnu gæðum þar sem lífið 

á staðnum, loftslagið og gæði byggingarlistarinnar styðja og styrkja 

hvert annað sem í heildina gefur þessa ógleymanlegu reynslu og 

upplifun. Slíkir staðir gefa þá tilfinningu að það sé gott að vera þar. 

(Gehl, 2011). Möguleikar lýsingar til að skapa upplifun og áhrif, 

benda á staðarandann og breyta andrúmsloftinu eru miklir. Það er 

hægt að gera með staðsetningu ljósa og tegund, litum og samspili 

áferðar og lita (sjá myndir 5.2 og 5.3).  

Í bókinni Responsive Environments er fjallað um ýmsa þætti sem 

mikilvægt er að hafa í huga ef vel á að takast til í borgarhönnun þar 

Mynd 5.2: Sama rými í Frederiksberg að degi til og að nóttu. 
Tréið á miðri mynd vekur litla eftirtekt í dagsbirtunni en fær 
aukið vægi með lýsingu. 

Mynd 5.3: Listasafnið í Gautaborg annars vegar í dagsbirtu og 
hins vegar í skammdeginu og má sjá hvað lýsingin gefur 
umhverfinu nýjan karakter. 
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sem höfundarnir benda á mörg mistök sem gerð hafa verið í hönnun 

og skipulagi (Bently, I., Alcock, A., Murrain, P., McGlynn, S. & 

Smith, G. 1985). Þeir hafa síðan tekið saman þessa þætti og búið til 

handbók fyrir hönnuði þar sem farið er yfir allt ferlið og alla 

mikilvægustu þættina frá upphafi til enda, allt frá hugmynd til 

hönnunar. Markmiðið er að hið byggða umhverfi bjóði upp á 

fjölbreytileika sem gefi notendum ýmsa valkosti. Slíkt umhverfi er 

hvetjandi og örvar fólk til þátttöku með því að bjóða þeim upp á 

möguleika og tækifæri (e. responsive environments). Fjölbreytileiki 

(e. richness) er eitt af þeim lykilatriðum sem mikilvæg eru fyrir slík 

umhverfi. Hann gefur aukin tækifærin til upplifunar og skynjunar (e. 

sense-experiences) sem veitir notandanum ánægju. 

Fjölbreytileikinn leikur þannig við skynfæri okkar og þar sem 

sjónin er mest ráðandi þátturinn (sjá kafla 3), er lögð mikil áhersla á 

sjónrænan fjölbreytileika (e.visual richness). Sjónræn gæði aukast 

því eftir því sem meiri fjölbreytni er til staðar. (Bently o.fl. 1985). 

Þetta er einnig niðurstaða rannsóknar sem gerð var af Lindal & 

Hartig (2012) þar sem kemur fram að einsleitni hefur neikvæðari 

áhrif á fólk en fjölbreytileiki. Til dæmis vekur fjölbreytileiki í 

byggingarlist almennt jákvæðari áhrif heldur en fábreytni. (Lindal & 

Hartig, 2012).  

Það er því greinilegt að þættir í umhverfinu hafa áhrif á upplifun 

fólks og skynjun sem segir einnig til um það hvort það leggur leið 

sína þangað og ílengist. Að þessu leyti geta skapast gríðarleg 

tækifæri í lýsingu með tilliti til umhverfisgæða. Svæði sem virðist 

einsleitt og fábrotið getur öðlast nýtt líf og fjölbreytileika eftir að 

skyggja tekur með því einu að bæta lýsingu inn til upplifunar. 

Lýsing getur skapað nýjan karakter í rýminu til dæmis með litum og 

lagt þannig áherslu á það sem þegar er til staðar en enginn tekur eftir 

í dagsbirtu (sjá mynd 5.4).  

Mynd 5.4: Frekar einsleitur og fábrotinn húsveggur í Eskilsstuna 
fær nýtt líf sem dregur að sér athygli og býður upp á upplifun 
(Sten Jansin, 2014). 
. 
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5.2 Umhverfisþættir	  

5.2.1 Andi	  staðar	  
Andi staðar eða genius loci er einn af mikilvægustu þáttunum sem 

vert er að hafa í huga í allri hönnun, arkitektúr og skipulagi. Andi 

staðar hefur oft verið skilgreindur sem andrúmsloft á ákveðnum stað 

eða flokkaður sem umhverfisgæði (Frumkin, 2003). Simon Bell 

(2004) tekur anda staðar fyrir í bók sinni Elements of Visual Design 

og skilgreinir hann á nokkra vegu.  Hann sé þau sérstöku og einstöku 

gæði sem einn staður hefur fram yfir annan en geti samt verið 

varnarlaus gagnvart breytingum svo mikilvægt sé að taka tillit til 

hans. Með þekkingu og næmni sé þó hægt að 

endurskapa hann. (Bell, 2004). 

Í umfjöllun J. Markeviciene (2008) hefur andi 

staðar ekki endilega fasta búsetu á ákveðnum 

stað (e. resident) heldur birtist hann oft á 

vissum tímum, t.d. við sólarupprás eða 

sólsetur, að vetri til eða hausti. Það er einnig til 

í dæminu að hann yfirgefi staðinn alfarið, sé 

þvingaður í burt vegna breytinga. 

(Markeviciene, 2008). Norberg-Schultz (1976) 

kemur einnig inn á það hvernig 

karaktereinkenni staðarins taki breytingum eftir tíma sólarhringsins 

og í gegnum árstíðirnar sem tengja þau óneitanlega beint við 

birtuskilyrði og ljós. Bein tenging sé því á milli staðarandans og 

karaktereinkenna þar sem staðarandinn eigi í raun allt sitt undir þeim 

karaktereinkennum sem staðurinn og rýmið búa yfir. (Norberg-

Schulz, 1976). 

Þannig virðast birtuskilyrði og árstíðir einnig hafa áhrif á 

staðarandann í rýminu sem gefur tvímælalaust nýja vídd til að vinna 

með í allri hönnun með tilliti til lýsingar. Það eru því ekki einungis 

hinir efnislegu hlutir í rýminu sem skipta máli heldur einnig samspil 

ljóss og skugga. 

Frederiksberg (2014) leggur mikla áherslu 

á þennan þátt í ljósvistarskipulagi sínu, að 

nýta lýsingu til að skapa karaktereinkenni 

fyrir rými og búa þannig til andrúmsloft og 

stemmingu. Það er því vissulega hægt að 

nýta lýsingu til að auka gæði rýmis og gefa 

því ákveðinn anda staðar sem hefur áhrif á 

upplifun fólks (sjá mynd 5.6). 

 

 
Mynd 5.5: Austurvöllur er dæmi um stað í 
miðborg Reykjavíkur sem hefur anda staðar. 
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5.2.2 Fagurfræði	  
Hjörleifur Stefánsson (2008) segir tímana hafa breyst því mat fólks á 

fegurð hafi tekið miklum breytingum á aðeins skömmum tíma. Fyrr 

á öldum hafi falleg bygging þýtt dæmigerð bygging í klassískum stíl 

þar sem framhliðin endurspeglaði grísk áhrif með tilheyrandi 

skreytingum og endurtekningum í hlutföllum og samfellu. Frumleiki 

í hönnun var því ekki ráðandi heldur var frekar fylgt ákveðinni reglu 

um gerð fallegra húsa. (Hjörleifur Stefánsson, 2008). 

Simon Bell (2004) fjallar töluvert um fagurfræði (e. aesthetics) í bók 

sinni Elements of Visual Design og tengir hana við það sem við 

skynjum með augunum. Í umfjöllun Bells kemur fram að 

fagurfræðin sé náskyld umhverfissálfræðinni og gríðarlega mikilvæg 

í allri sjónrænni hönnun. (Bell, 2004). 

Stephen og Rachel Kaplan (1998) hafa ályktað að lykilatriði 

aðlaðandi umhverfis séu annars vegar samhengi (e. coherence) og 

læsileiki (e. legibility) sem fjallar um skilning á umhverfinu og hins 

vegar margbreytileiki (e. complexity) og dulúð (e. mystery) sem 

fjallar um löngun til að rannsaka og kanna umhverfið. Ef brot af 

einhverjum þessara þátta er til staðar í umhverfinu hefur það strax 

jákvæð áhrif á líðan fólks en oft er verulegur skortur á þessum 

þáttum og það dregur úr umhverfisgæðunum. (Kaplan, Kaplan & 

Ryan, 1998). Það er því bæði upplifun og sjónræn gæði sem segja til 

um hvort rýmið er vel heppnað eða ekki. 

Fagurfræðin er einnig lögð til grundvallar ljósvistarskipulagi 

Frederiksberg til að skapa heildstæða nálgun við hönnun og 

endurnýjun lýsingarkerfa í umhverfinu (sjá kafla 4.3.1 og mynd 4.2) 

þar sem áherslan er einnig á upplifun einstaklingsins en ekki 

eingöngu á hagnýta notkun og efnahagslega þætti. (Frederiksberg 

Kommune, 2014). 
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 5.2.3 Karaktereinkenni	  og	  áhersluþættir	  	  
Í bókinni People places (Marcus & Francis 1998) er vitnað í 

rannsókn sem gerð var á torgum í Vancouver í Kanada sem sýnir að 

þau svæði sem skora lægst hafa á sér þau einkenni að vera 

hráslagaleg og lífvana (e. barrenness) eða nokkuð fyrirsjáanleg (e. 

obviousness) og bera með sér skort á áhersluþáttum (e. focal point). 

(Marcus & Francis, 1998). Catherine Dee (2001) skrifar um hvernig 

umhverfislist nýtist til að gera rými að áherslupunkti eða vekja 

athygli á því tímabundið. Það er einnig hægt að skapa ákveðinn 

fjölbreytileika með því að nýta lýsingartækni. (Dee, 2001). 

Venjulegir hlutir eins og almenn götugögn, staurar og stólpar geta 

vel tekið að sér það hlutverk að vera áhersluatriði í rýminu, því oft 

aðgreina þeir sig frá umhverfinu með lögun sinni, áferð eða lit 

(Cullen, 1971) og fanga þannig athyglina. Mikilvægt er að geta 

greint þessi atriði frá og nýta þekkingu á lýsingartækni til að vekja 

athygli á þeim og undirstrika karakter þeirra. 

Gordon Cullen (1971) persónugerir umhverfið og bendir á ýmsa 

mikilvæga þætti sem teljast til umhverfisgæða og lýsa skapgerð 

umhverfisins. Fjölbreytileiki dregur til dæmis að sér athygli augans 

og gefur rýminu aukna vídd. Rýmin og umhverfisþættir þess 

endurspegla þannig ákveðin skapgerðar- og karaktereinkenni sem 

hafa áhrif á upplifun og skynjun. (Cullen, 1971). Undir þetta tekur Mynd 5.6: Norrmalstorg í Stokkhólmi í Svíþjóð. 
Lýsingarhönnun: Ljusarkitektur, Kai Piippo o.fl. 
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Hjörleifur Stefánsson (2008) og kallar það tungumál 

byggingarlistarinnar sem hefur þann eiginleika að tala við okkur. 

Húsin eru þannig boðberar ákveðinna upplýsinga. (Hjörleifur 

Stefánsson, 2008). Hægt er að vinna með þessa þætti til að efla 

umhverfisgæðin og leggja áherslu á boðskap bygginganna og 

annarra umhverfisþátta. Lýsing getur lagt áherslu á lista- og 

menningarsöguna og undirstrikað þau karaktereinkenni sem bærinn 

býr yfir (sjá mynd 5.6). 

Áhersluþættir í umhverfinu sem standa út á einhvern hátt og draga 

að sér athygli nýtast ekki eingöngu til upplifunar heldur eru þeir 

einnig gríðarlega mikilvægir fyrir áttun og tengjast öðrum 

mikilvægum öryggisþætti í borgarumhverfi sem er læsileiki (e. 

legibility, n. lesbarhet). Læsileiki eru ákveðin sjónræn gæði sem 

hefur með skilning og skynjun á umhverfinu að gera, m.a. hvernig 

fólk áttar sig á staðháttum og ratar í umhverfinu (Kevin Lynch, 

1960; Kråkevik o.fl., 2012). Hann eykur almennt öryggistilfinningu 

og er ekki bundinn við mikla lýsingu heldur rétta lýsingu (Kråkevik 

o.fl., 2012).  

5.3 Lýsing	  sem	  upplifunarþáttur	  
Simon Bell (2004) nefnir að skynjun umhverfisins byggist algerlega 

á ljósi, hvort sem það er sólarljós eða annað ljós.. Án þess er ekki 

hægt að skynja form, lögun, lit og áferð. Sannur litur (e. true color) 

er þannig háður náttúrulegu, ósíuðu ljósi, því teknir hafi verið út 

ákveðnir þættir í síuðu ljósi sem gefi annan litatón. (Bell, 2004). Á 

þann hátt er hægt að leika sér með manngerða lýsingu til að skapa 

mismunandi áhrif. 

Í norsku handbókinni (Kråkevik o.fl., 2012) kemur fram að það 

skipti gríðarlega miklu máli hvernig við notum ljós þegar við 

formum borgarrými því lýsingin hefur áhrif á notkun og upplifun 

fólks af rýminu. Fyrir utan að veita öryggistilfinningu hefur hún 

einnig áhrif á velferð fólks. Það er lýsingin sem gerir staðina 

aðlaðandi eftir að skyggja tekur. Góð lýsing getur lagt áherslu á 

umhverfið og byggingarlistina og gefið rýminu karaktereinkenni. 

Hún getur skapað andrúmsloft sem stuðlar að félagslífi og hreyfingu. 

Langar dimmar árstíðir á norðurslóðum gefi því lýsingu aukið vægi. 

(Kråkevik o.fl. 2012). 

Anna Sigríður Jóhannsdóttir (2014) fjallar um stemmingsgefandi 

rafmagnslýsingu og bendir á að valmöguleikar á vistvænum 

ljósgjöfum hafi aukist mikið. Þeir eru ekki eins orkufrekir og eldri 

ljósgjafar og gefi fleiri möguleika á stýringu. Hægt er að nýta þessa 

nýju tækni til að blekkja skynfærin með ljósa- og litasamspili. (Anna 

Sigríður Jóhannsdóttir, 2014). 
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Í norsku handbókinni (Kråkevik o.fl. 2012) kemur líka fram að 

einfalt sé að draga fram áhersluatriði og byggingarlist með lýsingu. 

Hún hafi þann eiginleika að geta skapað töfrandi andrúmsloft og 

spennandi áhrif á gráum og leiðinlegum svæðum. Lýsing getur 

þannig lokkað og heillað og hvatt til skapandi hugsunar. Aukin tækni 

gefur síðan fleiri tækifæri og möguleika til skapandi 

umhverfishönnunar. (Kråkevik o.fl., 2012). Simon Bell (2004) fjallar 

um áhrifin sem skapast við staðsetningu birtugjafans. Það skiptir 

máli hvort hann er staðsettur fyrir aftan áhersluþáttinn, til hliðar við 

hann eða að framanverðu. Þannig skapast mismunandi áhrif og 

upplifun af umhverfinu með staðsetningunni. Hægt er þannig að nýta 

raflýsingu til að draga 

athyglina að því sem skiptir 

máli og skilja hitt eftir í 

skugganum og skapa aðra 

ásýnd með lýsingu eftir að 

skyggja tekur (sjá myndir 5.2 

og 5.3). Raflýsingin býður 

þannig uppá möguleika að 

stjórna því sem leggja skal 

áherslu á með litarendurgjöf, 

styrkleika og stefnu. (Bell, 

2004).  

Norska samgönguráðuneytið 

(Kråkevik o.fl., 2012) hefur 

gefið það út að fagurfræðin í 

umhverfishönnun skuli lögð til grundvallar allri skipulagsgerð, þar 

með talið ljósvistarskipulag. Þannig eiga allar lausnir í 

lýsingarmálum að undirstrika og draga fram fagurfræðileg gæði 

staðarins með því að leggja áherslu á það sem skiptir máli. Þeir 

leggja áherslu á að svæðið eigi sér bæði ákveðin karaktereinkenni í 

dagsbirtu og að næturlagi (sjá myndir 5.2, 5.3 og 5.7). (Kråkevik 

o.fl., 2012). Það virðist oft gleymast í landslagsarkitektúr og 

Mynd 5.7: Leiksvæði sem tekur á sig nýja mynd eftir að skyggja 
tekur. 

Mynd 5.8: LED lýsing í  
gangstétt göngugötu í Ulsteinvik 
í Noregi. 
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borgarhönnun að líta á lýsinguna sem hluta af hönnuninni og oft 

gleymist að ljósabúnaðurinn er meira en götugagn. Það skiptir miklu 

máli fyrir landslagsarkitekta, skipulagsfræðinga og borgarhönnuði að 

horfa á lýsingu sem viðbótareind (e. element) sem hægt sé að nýta til 

að hanna og skapa rými eins og unnið er með gróðureindir og 

skjólmyndandi þætti til að lengja nýtingartíma rýmisins. 

Richard Kelly (1952) talar um þrjá áhrifaþætti lýsingar sem eru 

mikilvægir fyrir sjónræna hönnun. Hér er lausleg þýðing höfundar á 

þessum þáttum.  

1. Brennidepill (e. focal glow) eða uppljómun sem lýsir sér 

eins og ljósgeisli sem hreyfist á stóra sviðinu, dregur og 

fangar athyglina að ákveðnum þætti eða atriði. Þessi þáttur 

stuðlar því að því að við sjáum betur. 

2. Ljóminn sem umlykur okkur (e. ambient luminescence) 

sem er kannski betur þekkt sem hin óbeina lýsing eða sú birta 

sem varpar engum skugga. Þessi þáttur gerir umhverfið 

öruggara og meira traustvekjandi. 

3. Geislar sem leika sér (e. play of brilliants) sem fangar 

athyglina á áhrifaríkan hátt því hún hreyfir við sjóntaugunum 

og nær þannig að örva bæði líkama og sál. Hún getur þannig 

skerpt hugann og vakið forvitni og er ýmist skemmtileg eða 

ögrandi. Þessi þáttur örvar andann. 

Richard telur sjónræna fegurð þurfa á samspili allra þessara þátta að 

halda til að hægt sé að skynja hana en yfirleitt er einn þáttur ráðandi. 

Lýsing er í sjálfu sér efnislegur kraftur (e. physical force) sem hægt 

er að gefa ákveðin einkenni með sérstökum áherslum. Hann telur 

upp sex þætti sem einkenna gæði lýsingar: Ljósstyrkur (e. 

intensity), birtustig (e. brightness), dreifing (e. diffusion), litróf (e. 

spectral color), stefna (e.direction) og hreyfing (e. motion). (Kelly, 

1952). 

„To play with light is to play with magic – it demands (1) a 

trained eye to recognize real and relative values (2) 

experience and knowledge of the cultural and psychological 

effects of light on people (3) experience and knowledge of 

physical techniques.“ (Kelly, 1952, bls. 30) 
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6 Niðurstöður 	  

6.1 Lýsing	  
Í upphafi verkefnisins var fjallað um lýsingu með það að leiðarljósi 

að svara nokkrum spurningum: 

- Hver er munurinn á dagsbirtu og raflýsingu? 

 

Ljósið er okkur mikilvægt, lífsnauðsynlegt. Án sólarljóssins væri 

ekkert líf á jörðinni, það er svo einfalt. Guðmundur Hannesson 

(1916) hefur rétt fyrir sér þar sem hann talar um hversu sólarljósið 

gleður okkur og fjörgar. Aðrir ljósgjafar hafa létt okkur lífið og gert 

okkur mögulegt að skynja umhverfið eftir að skyggja tekur sem er 

mikill fengur fyrir þjóðir sem búa á norðurslóðum. Simon Bell 

(2004) gæti ekki orðað þetta betur þar sem hann bendir á að án ljóss 

eða birtu þá sjáum við ekkert, engin form, enga áferð og umfram allt 

enga liti. Allir litir eru endurkast ákveðinna bylgjulengda ljóss (sjá 

mynd 9.1). Trjákrónan er græn vegna þess að hún endurkastar þeirri 

bylgjulengd ljóssins. 

Arkitektar og aðrir hönnuðir hafa leikið sér með dagsbirtuna í 

gegnum tíðina og leitast við að taka tillit til hennar í allri hönnun og 

vinna þannig markvisst með samspil ljóss og skugga (sjá mynd 6.1) 

og mikil áhersla er lögð á að hámarka nýtingu dagsbirtunnar. 

Á meðan dagsbirtan býr yfir ákveðnum síbreytileika og er misjöfn 

eftir hnattstöðu, árstíðum og tíma sólarhrings býður raflýsingin upp á 

meiri stýringu en hefur þó ekki það hlutverk að taka við af 

dagsbirtunni. Hún gefur okkur möguleika á að framlengja 

vinnustundir og ýmsar athafnir þegar dagsbirtuna þrýtur. Hún veitir 

líka öryggi og nýtist í fagurfræðilegum tilgangi. Hægt er að nýta 

lýsingu til að tvinna saman notagildi, öryggi og upplifun. 

 

 

 

Mynd 6.1: Church of light eftir Tadao Ando. 
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- Er hægt að lýsa umhverfi án þess að skerða myrkurgæði? 

Raflýsingu fylgja þó ýmis vandamál. Eitt af því er ljósmengun (sjá 

myndir 3.5, 3.6 og 6.2 og umfjöllun um ljósmengun í kafla 3.2). Það 

er ekki bara ljósið sjálft sem skapar ljósmengunina heldur skiptir 

styrkleiki þess, stefna ljósgeislans og endurkast líka máli. Sumir 

ljósgjafar eins og LED eru vel til þess fallnir að stýra ljósgeislanum, 

bæði styrk hans og stefnu. Það er þannig lýsing sem hentugust er til 

að varðveita myrkurgæði og koma í veg fyrir ljósmengun. Lýsing 

sem hægt er að stýra og skerma af þannig að hún lýsi bara það sem 

hún á að lýsa er góð lýsing og skapar sjónræn þægindi og gæði. Hún 

truflar ekki þá sem vilja njóta næturhiminsins. 

- Hvað eru ljósgæði og í hverju felast þau? 

Í ljósgæðum felast meðal annars sjónræn þægindi sem hafa með 

gæði lýsingarinnar að gera. Þá er átt við rétt litarhitastig, 

litarendurgjöf, birtu og ljóma sem veita þægindi. Ljósgæði skapa 

öryggi án þess að valda ljósmengun sem skerðir myrkurgæði. 

Myrkurgæðin eru eftirsóknarverð og lífsnauðsynleg mannfólki og 

dýrum en einnig fyrir vistfræðilega ferla. Ljósgæði styðja þannig og 

styrkja sjónræn gæði og stuðla að sjálfbærri þróun þar sem þau taka 

tillit til umhverfis, efnahags og samfélags. 

- Hvað er ljósvist? 

Hugtakið ljósvist er nýyrði í íslenskri tungu og tekur á nokkrum 

þáttum lýsingar svo sem dagsbirtu, litarhitastigi, litarendurgjöf, 

flökti, birtu, geislun, ljóma, glýju, ljósmengun og orku. Hugtakinu 

eru gerð frekari skil ásamt umfjöllun um hvað ljósvistarskipulag er í 

kafla 3.4. 

6.2 Umhverfi	  og	  upplifun	  
Í verkefninu var leitast við að finna svör við spurningum sem 

kviknuðu um þátt umhverfis og lýsingar með tilliti til upplifunar.  

- Hvaða umhverfisþættir eru mikilvægir í upplifun fólks og 

getur lýsing nýst til að skapa upplifun? Mynd 6.2: Skýringarmyndir sem sýna mismunandi lýsingu. 
Vinstra megin er birtan skermuð af og veitir þægindi. Hægra 
megin fer hún í allar áttir og veldur blindu og ljósmengun. 
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Fólk hefur tilhneigingu til að upplifa umhverfi sitt á misjafnan hátt 

en þó hefur komið í ljós að nokkrir þættir eru mikilvægari en aðrir til 

að skapa jákvæða upplifun. Ef umhverfið er fábrotið, kuldalegt eða 

hráslagalegt ber það vott um lítil umhverfisgæði. Það eitt að fólk 

leggur leið sína á ákveðna staði til að dveljast þar eins og til dæmis á 

Austurvöll í blíðskaparveðri, bendir til ákveðinna umhverfisgæða.  

Sá umhverfisþáttur sem skiptir fólk þó mestu máli er öryggi. Ef fólki 

finnst umhverfið ógna því á einhvern hátt leggur það ekki leið sína 

þangað. Það eitt að lýsa upp götur, gangbrautir, göngu- og hjólastíga 

skapar öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Það hjálpar fólki 

einnig að átta sig á staðháttum sem veitir öryggi. Þess konar lýsing 

er því hagnýt og notendavæn en mikilvægt er að tekið sé tillit til 

sjónrænna þæginda um leið. Það er slæmt þegar lýsing sem á að 

veita öryggi veldur á sama tíma óþægindum eins og vegna glýju eða 

blindu. 

Fjölbreytileiki skiptir einnig gríðarlega 

miklu máli því hann gefur aukin 

tækifæri til upplifunar ásamt því að örva 

skynfæri okkar. Það er gríðarlega margt 

sem felst í fjölbreytileikanum. Hann 

hefur með fagurfræði að gera, 

áhersluþætti, byggingarlist og anda 

staðar. Allt eru þetta þættir sem örva 

skilningarvit okkar þó mörgum veitist 

erfitt að skilgreina fagurfræðina í dag. 

Það sem einum finnst fallegt finnst 

öðrum ljótt. Þess vegna er það 

fjölbreytileikinn sem er svona 

mikilvægur því þá aukast líkurnar á að 

allir finni eitthvað við sitt hæfi. Umhverfi sem inniheldur ekki 

fjölbreytileika, er líflaust og fábrotið og skapar ekki löngun hjá 

neinum til að staldra við. 

Alla þessa þætti má vinna með í lýsingu og leyfa henni að gefa rými 

og áhersluþáttum karakter og staðaranda. Lýsing getur þannig aukið 

fjölbreytileikann í borgarrýminu. Tæknin í lýsingu er þannig í dag að 

hægt er að gera nánast hvað sem er með ljósi. LED byltingin hefur 

hafið innreið sína og hentar í mörg spennandi verkefni. Hún er ódýr í Mynd 6.3: Lýsing á tré eykur upplifun af rýminu. 

Mynd 6.4: Ishøj í 
Danmörku. Lýsingin 
verður áhersluþáttur í 
rýminu. 



49 
 

viðhaldi og rekstri þó svo að stofnkostnaður hennar geti verið hár en 

endingartími pera aftur á móti mjög mikill, eða milli 50-100.000 

klst. 

Lýsing getur dregið fram karaktereinkenni byggingarlistarinnar eins 

og til dæmis fallega glugga, útskurð, form eða liti (sjá mynd 5.6). 

Það er einnig hægt að nýta lýsingu til að lýsa upp látlausar 

byggingar, götur eða veggi og gefa þeim karakter sem er 

áhugaverður. Þannig getur lýsingin sjálf einnig orðið 

áhersluþátturinn í umhverfinu (Sjá mynd 6.4). Jafnvel venjuleg tré 

geta fengið nýtt líf og karakter bara við að fá smá ljós á sig í 

rökkrinu (sjá mynd 6.3).  

6.3 Stefnumörkun	  
Meginþáttur verkefnisins fólst í að leita svara við þeirri 

rannsóknarspurningu sem sett var fram í upphafi. 

- Hvað felur stefnumörkun í utanhússlýsingu í sér og hvaða 

tækifæri hefur hún fyrir sveitarfélög? 

Niðurstaðan er sú að í stefnumörkun fyrir utanhússlýsingu felist 

meðal annars að tekið sé tillit til ákveðinna þátta og mörkuð um þá 

heildstæð stefna til að varðveita umhverfisgæði. 

Tilgangur stefnumörkunar í utanhússlýsingu er að búa til ramma eða 

umgjörð sem hægt er að nýta fyrir núverandi umhverfi og 

framtíðarhönnun í viðkomandi bæjar- eða sveitarfélagi. Í því felst 

meðal annars að mótuð er stefna sem inniheldur leiðbeiningar fyrir 

utanhússlýsingu bæjar- eða sveitarfélags sem styður og styrkir 

ímynd þess, markmið, áherslur og leiðarljós. Þessir þættir eru kjarni 

sveitarfélagsins og yfirleitt tilgreindir í aðalskipulagi.  

Þannig er hægt að vinna út frá heildstæðri nálgun til framtíðar við 

alla áætlanagerð, hönnun og endurgerð lýsingarkerfa í 

sveitarfélaginu. Þetta leiðir af sér samræmi í útboðum, 

verkáætlunum og framkvæmdum. 

Stefnumörkun er því gott tækifæri fyrir bæjar- og sveitarfélög til að 

stýra ásýndinni með tilliti til lýsingar sem kemur í veg fyrir misræmi 

í bæjarmyndinni og styrkir ímynd sveitarfélagsins. 

Ef bæjarfélagið leggur áherslu á gamlan rótgróinn bakgrunn og langa 

sögu býður stefnumörkun upp á að setja leiðbeiningar og ramma til 

að styrkja þessi einkenni og gerir þannig kröfur um að 

menningarsögulegi arfurinn verði sýnilegur og kemur í veg fyrir að 

staurar, lampar og lýsing sé í andstöðu við þessi viðmið. 

Stefnumörkun getur tekið á þáttum eins og öryggismálum, bæði 

hvað varðar umferðaröryggi og almennt öryggi. Hún getur einnig 

tekið á málum eins sjálfbærri þróun þar sem horft er á jafnvægi milli 

umhverfislegra, samfélagslegra og efnahagslegra þátta. Þá getur hún 
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einnig lagt áherslu á mannlega þáttinn og fagurfræðina og gert kröfu 

um aukið vægi þessara þátta í ljósvistarskipulaginu. 

Stefnumörkun getur einnig nýst til að leysa vandamál sem oft koma 

upp vegna óljósra ferla, til dæmis í tengslum við eftirlit og viðhald. 

Aðrar spurningar voru settar fram í upphafi um stefnumörkun 

sveitarfélaga. 

- Hefur Reykjavík sett sér stefnumörkun í lýsingu? 

Við eftirgrennslan höfundar kom í ljós að Reykjavíkurborg hefur 

ekki sett sér stefnumörkun í utanhúslýsingu eins og fram kemur í 

umfjöllun í kafla 4.5. Borgin hefur nýlega gert úttekt á núverandi 

stöðu götulýsingar sem nýta á í einhverskonar stefnumörkun. 

Áherslan virðist þó mest vera á götu, göngu- og hjólastíga lýsingu. 

Reykjavíkurborg hefur sýnt því áhuga að gerast meðlimur LUCI 

samtakanna sem óneitanlega mun hafa jákvæð áhrif á gæði 

utanhúslýsingar í borginni og hvetja til skapandi hluta í lýsingu. Það 

mun einnig hafa áhrif á alla stefnumörkun þar sem samtökin fjalla 

um mikilvægi þess að búa til ljósvistarskipulag (Sjá umfjöllun um 

LUCI í kafla 4.7). Ljósvistarskipulag er stefnuskjal þar sem 

stefnumörkun bæjar- og/eða sveitarfélags er sett fram skýrt og 

greinilega með markmiðum og leiðbeiningum fyrir áætlanagerð og 

framkvæmdir. Meðan á verkefnavinnu þessari stóð samþykkti 

borgarstjórn að gerast meðlimur LUCI sem bindur vonir um 

einhverjar breytingar í þessum málaflokki.  

- Hafa önnur bæjarfélög sett sér stefnumörkun í lýsingu? 

Þau sveitarfélög sem svöruðu fyrirspurn höfundar og hafa sett sér 

einhverja stefnumörkun voru Akureyri og Seltjarnarnes ásamt því að 

Eyrarbakki hefur gert drög að ljósvistarskipulagi sínu. Áherslur eru 

svipaðar og hjá Reykjavíkurborg, aðallega á götur, göngu- og 

hjólastíga og er lögð mikil áhersla á að koma í veg fyrir ljósmengun 

og varðveita myrkurgæði. 

Mikið er lagt upp úr að fylgja stöðlum og reglugerðum í þeirri 

stefnumótun sem farin er af stað hjá sveitarfélögum og miðast allt út 

frá öryggi, ljósmengun og myrkurgæðum. Fagurfræði og mannleg 

upplifun virðist almennt ekki fá mikið vægi í þeirri vinnu sem er í 

gangi. Þannig er ekki gert ráð fyrir eða lögð áhersla á þann þátt 

lýsingar sem skapar tækifæri fyrir upplifun og skynjun fólks af 

umhverfi sínu á annan hátt en þann sem gerir þeim kleift að sjá 

norðurljósin og stjörnurnar. Öll stefnumörkun virðist því miðast við 

það. 

Það er mikilvægt að þáttur upplifunar fái að vera með strax frá 

upphafi því það er alltaf erfitt að bæta einhverju við seinna meir. Í 

ljósvistarskipulögum annarra borga sem skoðaðar voru er lýsing 

flokkuð í þrjá flokka. Það er götulýsing, annars konar hagnýt 
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lýsing og lýsing sem skapar karaktereinkenni (sjá töflu 4.3). Á 

þessu sést að öryggi er ekki eini þátturinn sem taka ætti tillit til í 

lýsingu því upplifun skiptir einnig máli. 

- Af hverju ættu sveitarfélög að setja sér stefnumörkun í 

lýsingu? 

Svarið við þessari spurningu er að mörgu leyti svarið við 

rannsóknarspurningunni hér fyrir ofan. Það er þó mikilvægt að taka 

fram að stefnumörkun í lýsingu getur hjálpað sveitarfélaginu að 

styrkja einkenni sitt og skapa heildstæða mynd af bæjarfélaginu. 

Hvað er það sem sveitarfélagið vill leggja áherslu á? 

Þegar sveitarfélagið hefur dregið saman styrkleika sína, veikleika, 

markmið og áherslur, er gott að setjast niður og ákveða hvernig hægt 

er að styrkja þessa þætti og draga fram karaktereinkenni 

byggðarinnar og móta síðan stefnu eftir því. Í henni geta þá falist 

reglur og leiðbeiningar fyrir utanaðkomandi aðila sem standa að 

áætlanagerð, hönnun, eftirliti, viðhaldi og framkvæmdum í 

sveitarfélaginu til að fara eftir. 

Það eru einnig mikil sóknarfæri fólgin í samstarfi bæjar- og 

sveitarfélaga að erlendri fyrirmynd sem gefur möguleika á að 

skiptast á upplýsingum, fá leiðbeiningar og hvatningu sem hægt er 

að nýta til að leysa hin ýmsu vandamál og verkefni hér á landi. 
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7 Ályktanir	  og	  umræður	  
Í upphafi var lagt af stað með rannsókn sem vatt upp á sig og varð 

mun stærri en höfundur gerði ráð fyrir. Það er frábært að sjá hvað 

borgir víða um heim setja mikla áherslu á lýsingu til upplifunar og 

setja það inn í alla stefnumörkun sína. 

 

Höfundur lítur á þetta verkefni sem grunn fyrir frekari 

verkefnavinnu. Verkefnið miðast við það að draga saman ýmsar 

upplýsingar sem máli skipta fyrir almenna stefnumörkun í lýsingu, 

með áherslu á upplifun og 

umhverfið.  

Verkefnið opnar möguleika á 

áframhaldandi vinnu þar sem hægt 

er að fara í nákvæma 

greiningarvinnu fyrir bæjarfélög 

þar sem styrkleikar og veikleikar 

eru dregnir fram og kortlagðir með 

tilliti til upplifunar og 

karaktereinkenna og í framhaldinu 

bent á möguleika og tækifæri fyrir 

viðkomandi svæði og rými sem 

nýst gætu í áætlanagerð og hönnunarvinnu. Slíka vinnu væri hægt að 

fara í fyrir stærri og minni bæjarfélög. Bæjarfélög sem hafa 

ferðamennsku allt árið sem markmið gætu sérstaklega hagnast af 

slíkri vinnu og styrkt þannig ímynd sína enn frekar með þessum 

hætti. 

 

Í verkefninu var ákveðið að rekja einungis þátt upplifunar og 

umhverfisins með tilliti til lýsingar en aðrar forsendur gefa einnig 

möguleika á frekari rannsóknum. Má þar til dæmis nefna 

efnahagslegar forsendur, tæknilegar 

forsendur, vistvænar lausnir, öryggi 

og aðgengi ásamt öðrum hagnýtum 

forsendum. Allt eru þetta þættir sem 

mikilvægir eru fyrir stefnumörkun í 

málefnum lýsingar. 

Þá kviknaði meðal annars hugmynd 

að verkefni sem gæti verið í 

svipuðum anda og Borghildur sem 

samanstendur af rannsóknarhópi 

sem einbeitir sér að því sem 

viðkemur mannlífi í borginni. 
Mynd 7.1: Akratorg í öllum sínum litum 16. október 2014. 
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Forsendur gætu verið að gera rými aðlaðandi með ýmiskonar 

tilraunalýsingu til að auka umhverfisgæði borgarinnar eftir að 

skammdegið tekur við og skrá síðan niðurstöður um nýtingu og 

gegnumstreymi á viðkomandi stöðum, taka viðtöl við fólk fyrir og 

eftir og mæla þannig árangur til að sjá hvort og/eða hvernig lýsingin 

hafi áhrif. 

 

Akratorg er dæmi um vel heppnaða LED lýsingu sem markvisst 

hefur verið nýtt til að skapa stemmingu og upplifun. Það hlaut 

Íslensku lýsingarverðlaunin 2014 fyrir frábæra hönnun sem nýtt 

hefur verið við hin ýmsu tækifæri svo sem á jólum, írskum dögum 

og á hinum árlegu krabbameinsdögum (Sjá mynd 7.1). Ekki má 

gleyma mannvirkinu Hörpu sem býður upp á óteljandi möguleika á 

stemmingu og upplifun með ljósasamspili (sjá mynd 4.14). 

 

Í rannsóknarvinnunni kom í ljós að ekkert er fjallað um lýsingu, 

ljósmengun eða myrkurgæði í lögum um mat á umhverfisáhrifum 

sem höfundi finnst athyglisvert og vekur upp spurningar um ástæður 

þess. Getur það verið vegna þess að veiturnar hafi stýrt þessum þætti 

á sínum forsendum frá upphafi sem framkvæmdaraðilar og enginn 

gefið því gaum. Þetta væri verðugt að skoða betur og þá kannski 

sérstaklega með tilliti til dýralífs, vistfræðilegra ferla og einnig 

gróðurhúsanotkunar. 

Í nokkrum vettvangsferðum höfundar um miðbæ Reykjavíkur 

vantaði mikið upp á að viðhald og eftirlit væri í lagi. Við 

eftirgrennslan kom í ljós að einhver brotalöm var á því að verkferlar 

væru skýrir hvað þetta varðar. En höfundur fékk þó staðfest að 

Orkuveita Reykjavíkur væri með samning við borgina um að sinna 

bæði eftirliti og viðhaldi. (Jón Sigurðsson, munnleg heimild, 18. 

apríl 2016). 

 

Á lokametrum verkefnavinnunnar samþykkti Reykjavíkurborg 

inngöngu í LUCI og er því formlega orðin meðlimur þeirra samtaka 

með öllu því sem því fylgir. Þannig er því Reykjavík orðin nyrsta 

borg LUCI samtakanna sem býður uppá gríðarleg tækifæri og 

möguleika fyrir borgina og sem landkynning. Það verður því 

fróðlegt að sjá hvað verður á komandi misserum í lýsingarmálum 

höfuðborgarinnar. 
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Mynd 7.2: Ástand lýsingar listaverka í vettvangsferðum höfundar. Skúlptúr Gerðar Helgadóttur var t.d. eina listaverkið sem 
var upplýst í perslufestinni í Hljómskálagarðinum.  



55 
 

8 Lokaorð	  
Þegar höfundur lagði af stað í þessa vinnu gerði hann sér ekki grein 

fyrir umfangi verkefnisins og þeirri vinnu sem það hafði í för með 

sér. Mikið safnaðist af upplýsingum og margt áhugavert og gagnlegt 

kom í ljós. Það var því mikil þörf á því að endurskoða og endurmeta 

stöðuna í gengum allt ferlið. 

 

Í upphafi var lagt af stað með að skoða göturými og greina út frá 

hinum ýmsu þáttum lýsingar en þar sem ekki var mikið um 

rannsóknir og fræðigreinar um tengsl umhverfis og lýsingar á 

upplifun var þörf á að leggjast í töluverða rannsóknarvinnu til að afla 

gagna sem gefið gætu eitthvað ljós á þessa þætti saman. 

Vinnuferillinn var því langur og strangur við gagnaöflun ásamt því 

sem fara þurfti markvisst í gegnum efnið til að draga út það sem máli 

skipti og minnka umfang verkefnisins. 

 

Hægt hefði verið að taka eingöngu fyrir lýsingu og umhverfi eða 

lýsingu og stefnumörkun. Þá hefði einnig verið hægt að taka fyrir 

lýsingu og þátt upplifunar og fjalla eingöngu um það. Höfundur taldi 

hins vegar mikilvægt að fjalla um alla þessa þrjá þætti saman sem 

útskýrir umfang verkefnisins. 

 

Þetta hefur verið lærdómsríkt ferli þar sem oft reyndist erfitt að ydda 

og stytta mál og draga út það sem máli skiptir og gefur verkefninu 

vægi. En eftir margar yfirferðir og talsverðan niðurskurð á efni 

vonast höfundur til þess að verkefnið megi gagnast þeim sem áhuga 

hafa og hvetja þá til áframhaldandi vinnu í málefnum lýsingar, 

umhverfis og stefnumörkunar. 

  



56 
 

9 Fræðiheiti	  og	  skilgreiningar	  
Ljós	  
Ljós er geislandi orka sem örvar sjónhimnu augans og gerir því kleift 

að skynja umhverfið í kring. Hæfni manna til að skynja sýnilegt ljós 

er misjöfn en það er á bilinu 380-770 nanómetrar (sjá mynd 9.1). 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). Augað er næmast fyrir 

geislun sem er ca. 555 nanómetrar. Ljósgjafi með geislun á þeirri 

bylgjulengd gefur frá sér gulleitt ljós. (Ljóstæknifélag Íslands, e.d.). 

Birta	  
Birta (e. illuminance) er huglæg skynjun ljóss og einnig er hægt að 

tala um skærleika. Skynjun okkar á birtu er allt frá mjög daufu yfir í 

mjög skært en það er þó ekki mældur styrkur. Í mikilli birtu minnkar 

ljósnæmi augna því það er breytilegt eftir birtu en að sama skapi 

eykst það í lítilli birtu. (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013). 

Birtan gefur til kynna hversu mikið ljósstreymi lendir á tilteknum 

fleti og er mæld í mælieiningunni lúx eða lúmen á fermetra [lm/m2]. 

(Ljóstæknifélag Íslnds, e.d.). 

 
Ljósstreymi	  
Ljóssteymi (e. luminous flux) er geislaflæði þess ljóss sem augun 

okkar skynja og í raun mælikvarði á hversu mikið ljós ljósgjafi 

sendir frá sér. Það er mælt í lúmenum [lm]. (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2013; Ljóstæknifélag Íslnds, e.d.). 

Mynd 9.1: Bylgjulengd sýnilegs ljóss.  Mynd 9.2: Skýringarmynd sem sýnir mælieiningar ljóss. 
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Ljósstyrkur	  
Ljósstyrkur (e. luminous intensity) er mælikvarði á ljósstreymi í 

tiltekna átt og er í raun styrkur ljóssins sem mældur er frá ljóspunkti 

á heilt horn. Alþjóðleg mælieining á ljósstyrk er kandela [cd]. 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013; Ljóstæknifélag Íslnds, 

e.d.). 

 

Ljósnýtni	  
Ljósnýtni (e. luminous efficiency) er mælikvarði á hversu vel 

ljósgjafi framleiðir sýnilegt ljós og hversu mikið rafafl fer til 

ljósstreymis (Ljóstæknifélag Íslnds, e.d.). 

 

Ljómi	  
Ljómi (e. luminance) eða dreifing hans er styrkur ljósgjafa á tiltekna 

flatareiningu sem er varpað í ákveðinni stefnu og gefur þannig til 

kynna bæði ljósið sem notað er og endurkast þess. Ljómi er mældur í 

mælieiningunni kandela á fermetra [cd/m2]. (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2013; Ljóstæknifélag Íslnds, e.d.). 

	  
Litarendurgjafastuðull	  
Litarendurgjafastuðull (e. color rendering index) sem oft er vísað til 

sem CRI, er tölulegur mælikvarði á skalanum 0-100 og gefur til 

kynna hversu nákvæmur ljósgjafi er við að sýna raunverulegan lit 

hlutar. Því hærri sem talan er því betri er litarendurgjöfin. (Topbulb, 

e.d.). (Sjá mynd 9.3 og töflu 9.1).  

	  

Litarendurgjafarstuðull	  (CRI)	  
Frábær	  gæði	   100	  CRI	  

90	  CRI	  

Góð	  gæði	  
80	  CRI	  
70	  CRI	  
60	  CRI	  

Léleg	  gæði	  

50	  CRI	  
40	  CRI	  
30	  CRI	  
20	  CRI	  
10	  CRI	  

Tafla 9.1: CRI litarendurgjafarstuðull (e. color 
rendering index) sem sýnir gæðin á skalanum 0-100. 

Mynd 9.3: Mynd sem sýnir litarendurgjöf (CRI). 
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Litarhitastig	  ljóss	  
Litarhitastig (e. color temperature, d. farvetemperatur) ljóss er alveg 

óháð litnum sjálfum en gefur til kynna hvort ljósið virðist kalt, 

hlutlaust eða hlýtt. Mælieiningin er Kelvin (K) og því hærra sem K 

er því kaldara og blárra er ljósið og því lægra K, því hlýrra og 

rauðleitara er ljósið. (Albertslund Kommune, 2012) (Sjá töflu 9.2 og 

mynd 9.4). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

  Tafla 9.2: Andrúmsloft og áhrif mismunandi birtu, þýðing höfundar. 
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Mynd 9.4: Skýringarmynd sem sýnir litarhitastig.  
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