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Útdráttur 

Sólarljósið og raflýsing gegna veigamiklu hlutverki í arkitektúr og hafa rannsóknir síðustu 

ára sýnt og sannað að áhrif þeirra eru mun margþættari en gert var ráð fyrir. Ljós hefur bein 

áhrif á líkamsstarfsemi manna og með sérstökum aðferðum við hönnun lýsingar má láta hana 

hafa jákvæð áhrif á heilsu þeirra og líðan. Í þessari ritgerð er stuðst við hugtakið ljósvist til 

að fjalla samtímis um dagsbirtu og raflýsingu en hún hefur þróast og breyst mikið síðustu ár. 

Þessar framfarir á sviði raflýsingar og við hönnun hennar hafa orðið til þess að auðveldara 

er að framkalla lýsingu sem miðast við þarfir mannsins, eykur vellíðan hans og bætir heilsu. 

Fjallað er um helstu þætti raflýsingar og m.a. vikið að hugtökum á borð við litarhitastig og 

litendurgjöf. Þessir þættir hafa átt mikinn þátt í að bæta gæði raflýsingar en þar með hafa 

líkur á jákvæðum áhrifum hennar aukist. Með persónumiðaðri lýsingu er auðveldara að hafa 

jákvæð áhrif á sjónrænar, tilfinningalegar og líffræðilegar þarfir manna. Líkamsklukka er 

líffræðilegt kerfi sem heldur utan um alla líkamsstarfsemina. Fjöldi umhverfisþátta hefur 

áhrif á þetta kerfi en þar er ljósvistin veigamest. Ef kerfið raskast hefur það mikil áhrif á 

lífsmynstur fólks og má þar nefna svefn sem dæmi. Rannsókn sú, sem liggur til grundvallar 

þessari ritgerð, hefur falist í öflugri heimildavinnu sem og viðtölum við bæði arkitekta og 

lýsingarhönnuði. Svör þeirra leiða að sömu niðurstöðu; að arkitektar og lýsingarhönnuðir 

verði að eiga gott samtal á frumstigi lýsingarhönnunar. Arkitektinn er verkefnastjórinn og 

ber hann ábyrgð á að vönduð og góð ljósvist sé skilgreind í byggingum. Með hjálp 

lýsingarhönnuðar tekur síðan við hinn tæknilegi hluti sem lýtur að því að finna búnað er 

getur kallað fram þá lýsingu sem arkitektinn sækist eftir. Þannig verða til áhugaverðari rými 

fyrir tilstuðlan góðrar ljósvistar og um leið er maðurinn settur í fyrsta sæti. 
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Inngangur  

Þekktar eru ýmsar furðufrásagnir um þá heimsku bræður frá Bakka í Svarfaðardal. Eitt sinn 

tóku þeir eftir því að veðurlag var kaldara á vetrum en sumrum og kaldara í húsum eftir því 

sem gluggar voru stærri. Þeir reistu því nýtt gluggalaust hús. Í því var vitaskuld 

kolniðamyrkur en ef til vill örlítið hlýrra en ef það hefði haft einhverja glugga. Næsta sumar 

í glaðasólskini hófust þeir handa við að bera myrkrið í húfum sínum og trogum út úr húsinu 

en sólskin inn í staðinn. Þeir bræður strituðu við þetta fram á kvöld og hugðu þá gott til 

glóðarinnar. Þegar þeir loks settust niður í húsinu eftir allt púlið var að sjálfsögðu áfram 

svartamyrkur í húsinu. 

Saga þessi er ekki aðeins sögð lesendum til skemmtunar heldur aðallega til að vekja 

athygli á þeim gríðarlega mun sem er á lífsgæðum okkar, sem nú búum á Íslandi, og þeim 

sem íbúar landsins þurftu að sætta sig við lengi fram eftir öldum. Hér er vissulega um 

uppspunna flökkusögu að ræða en hún segir mjög margt. Á tímum Bakkabræðra, löngu fyrir 

daga Edisons, var það blessað sólarljósið sem lýsti upp daginn og innrými kotanna þegar 

þess naut við á annað borð. Á veturna skrapp síðan birtutíminn saman og menn sáu oft ekki 

handa sinna skil. Stundum mátti njóta góðs af tunglskini en þar var sannarlega ekki á vísan 

að róa. Innan dyra þurftu menn síðan oftast að notast við dauft skin nokkurra grútar- eða 

lýsislampa. En nú eru sem sagt aðrir tímar. 

Sá er heppinn sem er sólarmegin í lífinu. Lífið leikur við hann, sólin skín á hann í 

óeiginlegri merkingu. Enn mikilvægara er þó að sólin skíni á viðkomandi í eiginlegri 

merkingu því að án sólarljóss væri ekkert líf hér á jörð. Ljós, jafnt sólarljós sem önnur lýsing, 

er skilyrði þess að við mannfólkið getum þrifist. Án þess sæjum við ekki neitt og yrðum að 

haga okkur líkt og moldvörpur eða leðurblökur. Ljósið gerir okkur kleift að sjá og meta 

umhverfið en það vekur einnig upp ýmsar tilfinningar með skini sínu og skuggum. 

Vísindarannsóknir hafa auk þess sýnt fram á að ljós hefur bein áhrif á líkamsstarfsemi okkar. 

Í arkitektúr er aðallega notast við dagsbirtu og raflýsingu þegar hugað er almennt að lýsingu. 

Nútíminn hefur kallað á aukna innivist og þar með mun meiri notkun raflýsingar en 

áður hefur tíðkast. Búnaður til raflýsingar hefur tekið ótrúlegt stökk fram á við frá fyrstu 

tilraunum með kolaþráð í árdaga. Nú eru mjög spennandi tímar á þessu sviði og er reynt að 

herma eftir eiginleikum dagsbirtunnar eins og frekast er unnt. Hér á norðurhveli jarðar er 

dagsbirta af skornum skammti verulegan hluta árs og tekur raflýsing þá við keflinu að miklu 
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leyti. Því er mikilvægt að hanna góða raflýsingu sem líkir eftir dagsbirtunni svo að aðstæður 

fólks verði sem bestar. Líkamsklukka er líffræðilegt kerfi sem finnst í nær öllum frumum 

manna. Ljós, jafnt dagsbirta sem rafljós, eru þeir ytri þættir sem hafa mest áhrif á hana. Ef 

þetta kerfi verður fyrir röskun breytir það miklu fyrir lífsmynstur fólks svo sem svefn. 

Hér verður fjallað um hugtakið ljósvist, hvernig líffræðilegir þættir hennar hafa áhrif 

á arkitektúr og hvernig nýta má kosti hennar til að hanna góða lýsingu með manninn í 

fyrirrúmi. Í upphafskaflanum hér á eftir verður hugtakið skilgreint. Að dómi höfundar er 

nauðsynlegt að sem flestir arkitektar skilji mikilvægi þess að nýta sér kosti ljósvistar í 

störfum sínum og ekki síður að arkitektar og lýsingarhönnuðir vinni saman að því að hanna 

lýsingu sem stuðlar að betra lífi þeirra sem nýta sér hana. Hvernig sú vinna getur verið verður 

útskýrt að nokkru leyti hér á eftir. 

Nú á dögum er mikið rætt um allt sé á fleygiferð í samfélaginu og hlutirnir breytist 

með ógnarhraða. Slíkt ástand getur haft mikil áhrif á fólk og fyllt það streitu, kvíða og þreytu. 

Fjallað hefur verið um „kulnun í starfi“ í fjölmiðlum upp á síðkastið og hvernig sporna megi 

við þeirri örmögnun sem henni getur fylgt. Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort ljósvist 

getur haft jákvæð áhrif í þeim efnum og almennt hver áhrif ljósvistar eru á vellíðan mannsins 

í hinu byggða umhverfi. 

Eftir því sem þekkingu á áhrifum ljóss á manninn hefur fleygt fram hefur verið lögð 

sífellt meiri áhersla á gæðalýsingu, jafnt á heimilum sem í öðrum byggingum. Góð lýsing 

getur örvað okkur til sköpunar, aukið framkvæmdagleði og stuðlað að góðum innbyrðis 

samskiptum manna á milli. Með þeim tæknibúnaði, sem nú er í boði, geta arkitektar og 

lýsingarhönnuðir í sameiningu hannað lýsingu sem undirstrikar bestu einkenni innrýmanna 

og um leið haft góð áhrif á mannfólkið, líðan þess og heilsu. Með auknum rannsóknum á 

áhrifum lýsingar hafa orðið til ýmis ný hugtök, m.a. ljósvist og persónumiðuð lýsing en 

umfjöllun um þau er kjarninn í þessum skrifum. Hér verður kannað hvort þau eigi fyllilega 

rétt á sér og geti stuðlað að betri arkitektúr. 
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1. Ljósvist 

Ljósvist er samsafn nokkurra þátta sem snúa að ljósi, jafnt rafmagnsljósi sem dagsljósi. 

Ljósvist er samspil ljósgæða, raflýsingar, dagsbirtu og myrkurgæða og snýst um að setja 

vellíðan fólks í forgang. Helstu þættir hennar eru litarhitastig, litendurgjöf, flökt, birta, 

geislun, ljómi, glýja, ljósmengun og orka.1 Ljósvist hefur ekki einungis áhrif á sjón okkar 

heldur einnig umtalsverð áhrif á líkamsstarfsemi og hormónajafnvægi. Ljósvist getur bætt 

vitræna getu, haft jákvæð áhrif á frammistöðu fólks í skóla eða við vinnu ásamt því að bæta 

heilsu og líðan þess.2 Hugtakið er tiltölulega nýtt en sífellt fleiri arkitektar og hönnuðir eru 

farnir að tileinka sér það og þá sérstaklega hugmyndafræðina sem liggur að baki þess. 

Dagsbirta var lengi eini ljósgjafi mannsins en á næturnar var birtan frá tungli og 

stjörnum nýtt til að komast ferða sinna í svartnættinu. Hinn upprétti maður (e. homo erectus) 

er talinn vera fyrsta undirtegund manna til að uppgötva annan ljósgjafa, eldinn, sem síðar 

var nýttur á ýmsan hátt til lýsingar.3 Eldur var lengi, helsti ljósgjafi Íslendinga og fyrir daga 

raflýsingar nutu innrými íslenskra híbýla lítillar birtu. Fyrstu húsin höfðu enga glugga en á 

þeim mátti finna nokkur ljósop. Ekkert gler eða annars konar einangrun hindraði að kuldi 

bærist inn um þessi op sem varð til þess að þau máttu hvorki vera stór né mörg og var því 

lítil birta í þessum húsakynnum. Loks á 18. öld var farið að setja glerglugga í venjuleg 

bæjarhús. Langt fram undir 19. öld voru aðalljósgjafar Íslendinga, að dagsbirtunni 

undanskilinni, ljósfæri sem nýttu sér eld og má þar nefna kolur, lýsislampa og kerti. 

Olíulampinn kom til Íslands á árunum 1870 - 1880 og árið 1904 kom rafmagnsljósið til 

sögunnar hérlendis.4 Mikil þróun og framfarir hafa orðið á raflýsingu frá árdögum hennar og 

undanfarin ár hafa svokallaðir ljóstvistar (e. Light Emitting Diodes; LED) orðið allsráðandi 

í lýsingarbúnaði. Á 20. öld urðu miklar breytingar á Íslandi, þjóðin færðist úr því að vera 

fátækt bændalið yfir í vel menntaða tæknivædda þjóð. Nú ríkir velmegun í landinu og sífellt 

er verið að leita leiða til að efla heilsu fólks og vellíðan. Almenningur er vel upplýstur og 

vill búa við sem mest lífsþægindi. Þar getur góð ljósvist leikið veigamikið hlutverk. 

Árið 1952 birti bandarískur maður að nafni Richard Kelly ritgerð sem nefnist ,,Light 

as an Integral Part of Architecture“ og kynnti þar nýjar aðferðir sem notast ætti við 

 
1 ,,Hvað er ljósvist?“ Liska, án dagsetningar, sótt 12. október 2019, https://www.liska.is/ljosvist. 
2 Án höfundar, Impact of Light on Human Beings, licht.wissen 19, Dr. Frank Schlie-Roosen ritstýrði 

(Frankfurt: licht.de, 2014), https://en.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1409_LW19_E_Impact-of-

Light-on-Human-Beings_web.pdf, 6, 35, 38. 
3 Randi Håland og Gunnar Håland, Í upphafi var... Frá frummanni til fyrstu siðmenningar, Saga mannkyns: 

Ritröð AB (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1988), 30. 
4 ,,Verði ljós,“ Norðurorka, án dagsetningar, sótt 15. október 2019, 

https://www.no.is/is/einstaklingar/rafmagn/verdi-ljos. 

https://en.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1409_LW19_E_Impact-of-Light-on-Human-Beings_web.pdf
https://en.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1409_LW19_E_Impact-of-Light-on-Human-Beings_web.pdf
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lýsingarhönnun bygginga. Hugmyndir Kellys voru afar framúrstefnulegar á hans tímum en 

nú eru þær ákveðin undirstaða í hugmyndafræði ljósvistarhönnunar. Með störfum sínum sem 

lýsingarhönnuður var Richard Kelly einn þeirra sem ruddu brautina við að tengja saman 

lýsingarhönnun og arkitektúr. Hann áttaði sig á getu ljóss til að móta rými og búa til sjónræna 

upplifun sem gæti vakið upp margvíslegar tilfinningar. Kelly lagði áherslu á mikilvægi 

náttúrulegrar birtu í stað raflýsingar í innrýmum og var meðal hinna fyrstu sem sýndu fram 

á hve mikil áhrif ljós hefur á manninn og rýmisupplifun hans.5 Hugmyndafræði Kellys hafa 

ýtt undir aukna áherslu á lýsingu í arkitektúr en með réttri notkun dagsbirtu og raflýsingar 

geta arkitektar eflt skynjun fólks á formi, liti og efni. Það er því óhætt að segja að ljósvist 

leiki stórt hlutverk við mótun bygginga. 

1.1.  Raflýsing 

Lífshættir manna í nútíma samfélögum hafa ýtt undir aukna inniveru. Sífellt fleiri eyða allt 

að 90% tíma síns innandyra þar sem raflýsing er aðalljósgjafinn.6 Nú eru ljóstvistar ráðandi 

hluti raflýsingar. Þegar ljóstvistar voru fyrst kynntir til sögunnar komu fram ýmis vandamál 

varðandi gæði, endingu, litarhitastig, litendurgjöf o.fl. en á undanförnum árum hefur orðið 

gífurleg framþróun enda eru möguleikar ljóstvista mjög miklir. Nú er hægt að kalla fram 

mismunandi litarhitastig en það segir til um lit ljóssins eða hitastig þess. Litarhitarstig er 

mælt í einingunni kelvin (K). 

Því hærri sem talan/hitinn er 

þeim mun kaldari eða blárri lit 

skilar ljósið en því lægri sem 

talan/hitinn er því hlýrra eða 

rauðara er ljósið. Algengasta 

litarhitastig í raflýsingu nær frá 

2700 upp í 4000 kelvin. Litarhitastigið skiptir afar miklu máli því að það hefur áhrif á hvernig 

við sjáum og skynjum umhverfið en einnig á tilfinningar, líðan og svefnrás okkar. Lægra 

litarhitarstig (meiri hlýja) er oft talið henta betur á heimilum eða rýmum þar sem fólk dvelur 

lengur við rólegar og þægilegar athafnir. Aftur á móti er hærra litarhitastig (köld lýsing) oft 

 
5 ,,Richard Kelly’s three Tenets of Lighting Design,“ Architectural lighting, 6. desember 2016, sótt 18. 

september 2019, https://www.archlighting.com/projects/richard-kellys-three-tenets-of-lighting-design_o. 
6 Lighting Europe and International Association of Lighting Designers, 2017, Joint position paper with IALD 

on Human Centric Lighting, sótt 18. september 2019, 

https://www.lightingeurope.org/images/publications/position-

papers/LightingEurope_and_IALD_Position_Paper_on_Human_Centric_Lighting_-_February_2017-

modified_version-v2.pdf.  

Mynd 1: Skýringarmynd sem sýnir ólíkt litarhitastig. 
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ráðandi á vinnustöðum þar sem slík lýsing getur aukið afköst fólks. Litendurgjöf segir til um 

það hvernig fólk sér liti í umhverfi sínu. Því lélegri sem hún er þeim mun verr upplifum við 

og skynjum liti. Litendurgjafastuðullinn er táknaður sem Ra eða CRI og er mælikvarði á getu 

ljóss til að endurvarpa litum í rýmum á sem bestan hátt í samanburði við dagsbirtu. Því hærri 

sem stuðullinn er þeim mun betri er litendurgjöfin og er Ra = 100 hæsta mögulegt gildi og 

jafnframt hið besta. Má nefna að litendurgjöf dagsljóssins er Ra =100 sem gerir það mjög 

eftirsóknarvert að nýta dagsbirtuna í rýmum.7 Þessi þáttur er arkitektum mikilvægur því þeir 

leggja gjarnan mikla hugsun í liti, áferðir og form innrýma. 

Mikill ávinningur hefur orðið af ljóstvistum vegna orkuhagkvæmni þeirra því að með 

notkun þeirra hefur heildarorkuþörf bygginga lækkað til muna. Lengri líftími ljóstvista 

dregur einnig úr þessari orkunotkun og kostnaði við viðhald og útskiptingu. Mikill 

sveigjanleiki einkennir ljóstvista og er auðvelt að stýra þeim með þarfir einstaklinga í huga. 

Þessi tækniþróun veldur því að auðvelt er að lýsa og dimma, velja litarhitastig og breyta 

litum. Ljóstvistar eru jafnframt afar stefnuvirkir sem þýðir að auðvelt er að láta þá varpa ljósi 

eingöngu á það sem lýsa á og sem gerir það að verkum að einfaldara er að stýra því að ekkert 

ljós fari til spillis. Nú nota flestir arkitektar ljóstvista í hönnun sinni til að hafa áhrif á og 

auka upplifun manna af rýmum.8 Áhrif ljóss er því mjög mikilvægur þáttur í hönnunarferli 

bygginga en þess vegna þurfa arkitektar og aðrir lýsingarhönnuðir að leggjast saman á 

árarnar og finna betri leiðir til að búa til æskilegt jafnvægi í samspili raflýsingar og dagsbirtu. 

1.2.  Dagsbirta 

Sólin er forsenda þess að líf finnst á jörðinni. Öll orka jarðar rekur uppruna sinn til sólarinnar 

á einn eða annan hátt auk þess að hún sér jörðinni fyrir dagsbirtu. Í arkitektúr eru 

aðalljósgjafarnir dagsbirta og raflýsing. Dagsbirta hefur þó ekki aðeins áhrif á byggingarnar 

sjálfar heldur sömuleiðs á notendur þeirra, okkur mannfólkið, þess vegna er mikilvægt að 

arkitektar hanni með vellíðan fólks í fyrirrúmi. Dagsbirta birtist manninum sem hvítt ljós en 

í raun inniheldur hún allt litrófið, þ.e. alla regnbogans liti, sem og bylgjulengdir sem eru 

manninum ósýnilegar, innrautt og útfjólublátt ljós.9 Sýnilegt litróf nær frá 380 nanómetrum 

upp í 780 nanómetra (nm). Sá hluti litrófsins, sem ekki er sýnilegur, er sömuleiðis 

 
7 Án höfundar, LEDs: Basics - Applications - Effects, licht.wissen 17, Dr. Cornelius Neumann ritstýrði 

(Frankfurt: licht.de, 2000), https://en.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1807_lw17_E_LEDs-
Basics-Applications-Effects_web.pdf, 3, 11, 22. 
8 Án höfundar, LEDs: Basics - Applications - Effects, 21, 24, 35. 
9 Án höfundar, Lighting with Artificial Light, licht.wissen 1, Dr. Jürgen Waldorf ritstýrði (Frankfurt, licht.de, 

2016), https://en.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1608_lw01_E_Artificial_Light_web.pdf, 9. 

 

https://en.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1807_lw17_E_LEDs-Basics-Applications-Effects_web.pdf
https://en.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1807_lw17_E_LEDs-Basics-Applications-Effects_web.pdf
https://en.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1608_lw01_E_Artificial_Light_web.pdf
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mikilvægur þar sem útfjólublátt ljós (undir 400 nm) ýtir undir D-vítamínframleiðslu. 10 

Dagsbirta hefur því bein áhrif á líkamsstarfsemi mannsins ásamt því að stýra vöku hans og 

svefnvenjum. 

Þegar sól er hátt á lofti er dagsbirtan sterk og rík af bláu ljósi, sem er sá hluti litrófsins 

er örvar manninn mest, en þegar sólsetur nálgast mýkist dagsbirtan og einkennist hún þá af 

rauðum blæbrigðum sem hægja á líkamsstarfseminni og undirbúa fólk fyrir nóttina.  

Eðliseiginleikar dagsbirtu liggja í styrkleika, stefnu og lit sem eru síbreytilegir þættir er 

stjórnast af tíma dags. Þessar breytingar dagsbirtunnar hafa jákvæð áhrif bæði á líkamlega 

og andlega heilsu manna og veita innrýmum bygginga góða birtu sem ekki verður 

auðveldlega náð með raflýsingu. Því ætti dagsbirta að vera í forgangi í hönnunarferli 

arkitekta og síðan á raflýsing að bætast við. Aðrir óútreiknanlegir þættir líkt og veðurfar og 

árstími hafa einnig áhrif á birtuskilyrði sólarljóss. Þessi áhrif geta myndað áhugavert 

sjónarspil ljóss og skugga inni í byggingum. Þegar dagsbirtan er ekki til staðar eða ekki eru 

möguleikar fyrir hendi að notast við hana þá á raflýsingin að vega upp á móti henni.11 

Á Norðurlöndum er framboð dagsbirtu mjög breytilegt milli árstíða. Á Íslandi er 

dagsbirta í lágmarki yfir vetrarmánuðina og er þá frekar stuðst við raflýsingu. Hins vegar eru 

dagar langir á sumrin svo að arkitektar hér á landi þurfa einnig að leysa það hvernig útiloka 

megi dagsbirtuna þegar fólk sefur. Óbeisluð dagsbirta getur valdið glýju sem er mönnum 

 
10 Michael F. Holick, ,,Biological Effects of Sunlight, Ultraviolet Radiation, Visible Light, Infrared Radiation 

and Vitamin D for Health,“ grein, International Journal of Cancer Research and Treatment, 18. febrúar 

2016, sótt 30. september 2019, http://ar.iiarjournals.org/content/36/3/1345.full. 
11 Marie - Claude Dubois, Niko Gentile, Thorbjörn Laike, Iason Bournas og Malin Alenius, ,,Introduction,“ í 

Daylighting and lighting: Under a Nordic sky (Lund: Studentlitteratur, 2019), 27. 

Mynd 2: Skýringarmynd sem sýnir litrófið. 

http://ar.iiarjournals.org/conte
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óþægileg. Hún truflar skrifstofufólk og námsmenn þar sem glampi getur auðveldlega 

myndast á tölvuskjám þeirra og því skert sýnileika. Góð dagsbirtuhönnun felur þannig í sér 

rannsókn á ólíkum aðstæðum hennar. Regn og þokukennd veðrátta einkennir íslenskt 

veðurfar og minnkar hún oft verulega þá dagsbirtu sem annars væri í boði. Skortur á 

sólarljósi hérlendis hefur haft í för með sér ýmsan heilsufarslegan vanda og má þar til að 

mynda nefna D-vítamínsskort en hann getur m.a. leitt til þunglyndis.12 Með stýringum og 

birtumælum má draga verulega úr notkun raflýsingar þegar dagsbirta er nægileg í innrýmum 

bygginga. Með því að staðsetja mæla á réttum stöðum í byggingunni geta þeir metið styrk 

dagsbirtunnar og með tölvustýringum dregið úr eða aukið styrk raflýsingar.13 Þannig má nýta 

dagsbirtuna sem best og meiri líkur eru á að gott samspil myndist milli hennar og raflýsingar. 

1.3.  Persónumiðuð lýsing 

Hugtakið „persónumiðuð lýsing“ (e. Human 

centric lighting) vísar til þess að horft er 

heildrænt á hvernig ljós hefur áhrif á 

mannskepnuna og hvernig hanna má 

raflýsingu sem getur bætt heilsu hennar og 

vellíðan. Markmið með slíkri lýsingarhönnun 

er að endurskapa sveiflur dagsbirtunnar. 

Lýsing, sem nær að líkja eftir styrk og litarhitastigi sólarljóss hefur jákvæð áhrif á 

líkamsklukku mannsins. Ávinningurinn er betri svefn og virkari heilastarfsemi. Maðurinn er 

í fyrirrúmi í slíkri hönnun hvort sem það er á vinnustað, í skóla, á heilbrigðisstofnun eða 

heimilum. Persónumiðuð lýsing getur þannig bætt lífsskilyrðin með því að stuðla að betri 

andlegri og líkamlegri heilsu. Hún er heildræn lausn þar sem komið er til móts við 

líkamsklukku fólks, tilfinningalegar og líffræðilegar þarfir þess, ásamt því að hámarka 

sjónræna vitneskju og auka vellíðan.14 

Innrými bygginga þjóna ólíkum tilgangi og því eru kröfur til þeirra margvíslegar. 

Öllum rýmum er þó sameiginlegt að þau eiga að koma til móts við notendur 

þeirra. Persónumiðuð lýsing ætti því að vera veigamikill þáttur í hönnunarferli arkitekta því 

að hún sér til þess að notendur upplifi rými á sem bestan hátt. Ljós hefur öðruvísi áhrif að 

 
12 Marie - Claude Dubois, Niko Gentile, Thorbjörn Laike, Iason Bournas og Malin Alenius, ,,Introduction,“ 

27, 34-35. 
13 Örn Erlendsson, 2019, viðtal höfundar við Örn Erlendsson, byggingarverkfræðing, um dagsbirtu, tekið 16. 

október. 
14 Lighting Europe and International Association of Lighting Designers, 2017. 

Mynd 3: Skýringarmynd sem lýsir persónumiðaðri 

lýsingu. 
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degi til en um nætur. Nauðsynlegt er að taka mið af þessu við hönnun lýsingar. Á daginn er 

vænst örvandi áhrifa lýsingar sem svipar til bláhvítrar dagsbirtunnar en á kvöldin er 

mikilvægt að draga úr þessum áhrifum, með hlýlegri lýsingu, til þess að undirbúa fólk fyrir 

svefninn. Því ætti að vera skýr munur á dagslýsingu og kvöldlýsingu. Með persónumiðaðri 

lýsingu má bæta vitrænan og líkamlegan árangur einstaklinga og draga úr kvíða og streitu 

þeirra. Hún hefur þannig jákvæð áhrif á geðheilsu manna og stuðlar að góðu jafnvægi milli 

svefns og vöku sem er grunnur heilbrigðs lífi. Við persónumiðaða lýsingu er notast við 

viðeigandi litarhitastig og ljósstyrk fyrir hverja klukkustund dagsins, líkt og þegar um 

venjulega dagsbirtu er að ræða. Með tölvustýringum er mögulegt að stjórna þessum 

eiginleikum sem gerir það að verkum að ekki þarf að nýta raflýsinguna til fulls yfir allan 

daginn. Þetta verður til þess að orkunotkun er minni og því sjálfbærari.15 

Hugtakið persónumiðuð lýsing er margslungið og því þarf að skoða vel í hvaða 

samhengi lýsing er notuð. Er það í starfsumhverfi þar sem huga þarf að einbeitingu og árangri 

eða á heimili þar sem markmið lýsingar getur verið að hjálpa notendum að slaka á eftir 

kröfuharðan dag? Endanlegt markmið lýsingar samkvæmt hugtakinu er að þjóna notendum 

og koma til móts við væntingar þeirra til langs tíma. Ljóstvistar eru sá ljósgjafi sem fangar 

best eiginleika dagsbirtunnar og hafa þeir jákvæð áhrif á líkamsstarfsemina ef þeim er beitt 

á réttan hátt.16 Með því að nýta þekkingu á líffræðilegum og tæknilegum áhrifum ljóss á 

manninn geta arkitektar á auðveldari hátt tekið upplýstar ákvarðanir í störfum sínum. Léleg 

ljósvist getur ýtt undir slæma hönnun eða dregið fram atriði sem ekki er þörf á eða sem ekki 

á að framkalla. Í rýmum, þar sem hún hefur hreiðrað um sig, er ekki þægilegt að dveljast.  

Ef ekki er farið rétt að ljósvistarhönnun getur það einnig haft neikvæð áhrif á heildarmynd 

byggingarýma. Því má ljóst vera að mjög brýnt er að hugað sé að góðri ljósvist þegar 

arkitektar setjast við teikniborðið. 

2. Áhrif ljósvistar á mannslíkamann 

Dagsbirta er eftirsóknarverður ljósgjafi en eins og áður segir er hún af skornum skammti á 

Íslandi drjúgan hluta árs. Hefur skortur á sólarljósi hérlendis þau áhrif að nota þarf raflýsingu 

sem aðalljósgjafa innanhúss í miklum mæli. Ófullnægjandi raflýsingarbúnaður getur haft 

neikvæð áhrif á framleiðsluferil melatóníns og leitt til svefnleysis sem eykur líkur á enn 

 
15 Lighting Europe and International Association of Lighting Designers, 2017. 
16 Án höfundar, LEDs: Basics - Applications - Effects, 9. 
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alvarlegri heilsufarsvanda. Mikilvægt er að minnast á einn óæskilegan þátt sem er ljósflökt 

í lömpum. Mikið ljósflökt getur haft skaðleg áhrif á heilsu manna og þá sérstaklega þeirra 

sem kljást við mígreni og skylda sjúkdóm. 17  Ljósvist hefur þar með bein áhrif á 

líkamsstarfsemi mannsins, til að mynda svefn, andlega líðan, meltingu og 

hormónaframleiðslu. Rannsóknir sýna að rétt ljósmagn bætir skap og eykur orku manna yfir 

daginn en skortur getur ýtt undir þunglyndi og aðra sjúkdóma. Öllum þessum þáttum stjórnar 

líkamsklukkan en stilling hennar ræðst, að miklu leyti, af áhrifum ljósvistar.18 

Í mannsauganu eru tvær gerðir ljósnæmra skynfrumna og kallast þær keilur og stafir. 

Heitin eru dregin af lögun þeirra. Þessar frumur eiga stóran þátt í sjónskynjun mannsins. 

Finna má um sjö milljónir keilna í auganu sem bregðast við miklum ljósstyrk og gera það að 

verkum að greina má liti og skerpu. Í lítilli birtu, þegar dimma tekur, leysa stafirnir keilurnar 

af hólmi. Í hverju auga eru um 120 milljón stafir sem eru sérhæfðir til að greina útlínur og 

mismunandi litbrigði af gráu.19 Árið 2002 fundust síðan enn aðrar ljósnæmar frumur í augum 

manna, svokallaðar hnoðfrumur (e. intrinsically photosensitive retinal ganglion cells; 

ipRGC). Þrátt fyrir ljósnæmi þeirra eiga þær engan þátt í sjónferlinu sjálfu heldur hafa þær 

bein áhrif á innri líkamsklukku mannsins. Þessar frumur eru næmastar á hinu „bláa“ svæði 

litrófsins, sem er um 480 nm. Innan í þeim er ljósnæma próteinið melanopsin. Bæði dagsljós 

og rétt hönnuð raflýsing auka framleiðslu þess en þetta prótein leikur stórt hlutverk í stillingu 

líkamsklukkunnar.20 Melanopsin má finna í augnfrumum og við tiltekna ljósorku brotnar 

það niður og sendir taugaboð til undirstúkunnar sem að lokum sendir boð til heilakönguls. 

Heilaköngullinn sér um framleiðslu melatóníns sem hann seytir aðeins út í blóðið þegar 

myrkur er. Við aukna framleiðslu melanopsins minnkar magn melatóníns í líkamanum.21 

Melatónín er hormónið sem veldur syfju en við seytingu þess hægist á 

líkamsstarfsemi mannsins, blóðþrýstingur og líkamshiti lækka og veldur það ástand þreytu.22 

Þar sem ljósvist hefur veigamikil áhrif á líkamsstarfsemi mannsins er ljóst að arkitektar þurfa 

að vera meðvitaðir um þessi áhrif og nýti þá þekkingu sér til stuðnings í hönnunarferlinu. 

Bæði dagsljós og raflýsing hafa umtalsverð áhrif á manninn og því er nauðsynlegt fyrir 

arkitekta að meta kosti og ókosti þeirra áður en þau setja mark sitt á byggingar. Sú rannsókn 

 
17 Guðjón L. Sigurðsson, 2019, viðtal höfundar við Guðjón L. Sigurðsson, lýsingarhönnuð, um ljósvist, tekið 

8. október. 
18 Án höfundar, Impact of Light on Human Beings, 17, 24. 
19 Án höfundar, Lighting with Artificial Light, 10-11. 
20 Án höfundar, Impact of Light on Human Beings, 10, 15-17. 
21 Björg Þorleifsdóttir, 2019, viðtal höfundar við Björgu Þorleifsdóttur, lektor í lífeðlisfræði, um áhrif 

ljósvistar á manninn, tekið 9. október. 
22 Án höfundar, Impact of Light on Human Beings, 17. 
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getur auðveldað arkitektum að draga úr óæskilegum áhrifum ljósvistar og þar með haft 

jákvæð áhrif á líffræðilegu þætti manna. 

2.1.  Líkamsklukkan og dægursveiflur 

Líkamsklukka er kerfi sem heldur utan um líffræðileg, líkamleg og sálfræðileg atgervi 

manna. Þessu kerfi er stýrt af innri líkamsstarfsemi sem og ytra umhverfi. Dagsbirta og 

raflýsing eru þeir ytri þættir sem mest áhrif hafa á líkamsklukkuna. Þar sem tækninotkun 

hefur aukist verulega undanfarin ár er birta frá tölvuskjám, símum og sjónvarpi talin raska 

dægursveiflum líkamsklukkunnar. Líkamsklukku má finna í nær öllum frumum manna. 

Yfirklukkan er safn taugafrumna í undirstúku heilans og sér hún um að samstilla allar aðrar 

klukkur líkamans. Líkt og nefnt var í 2. kafla taka hnoðfrumurnar við ljósbirtu í gegnum 

augun og senda skilaboð til heilans sem sér síðan um stillingu líkamsklukkunnar. 

Dægursveiflur eru hluti þessa kerfis og er líffræðileg 24,2 klukkustunda hringrás sem heldur 

líkamskerfinu stöðugu. Hið ytra umhverfi getur haft mikil áhrif á dægursveiflurnar og er 

ljósvistin stærsti áhrifavaldur þess og er hún ráðandi þáttur í því að dægursveiflurnar haldi 

gangi sínum við 24 klukkustunda snúning jarðar. 23  Ef engin leið væri til að leiðrétta 

hringrásina að 24 klukkustundum myndi líkamsklukkan sveiflast um nokkrar mínútur á 

hverjum degi þar til hún myndi ekki fylgja neinni ákveðinni hringrás.24 Svefn er hluti þessa 

kerfis og vegna utanaðkomandi þátta eru áhrifin þau að við sofum á næturnar en vökum á 

daginn. Dægursveiflur eru áunninn þáttur í lífi manna sem þýðir við fæðumst ekki með þær 

að fullu mótaðar í kerfið okkar. Áhrif náttúrunnar og hins byggða umhverfis sjá um mótun 

þeirra.25 

Nú geta arkitektar og lýsingarhönnuðir hannað lýsingu með ljóstvistum sem styðja 

við dægursveiflur líkamsklukkunnar. Slíkur lýsingarbúnaður tekur mið af ýmsum þáttum á 

borð við litarhitastig, litendurgjöf og ljósastýringar. Einkum þarf að gefa litarhitastiginu 

gaum. Á morgnana er kalt bláhvítt ljós, með litarhitastig um 5.300 K, eftirsóknarvert til að 

örva virkni manna í dagsins önn. Á kvöldin ætti lithitastigið að lækka niður í 2.700 K en þá 

er hlutfall blás ljóss orðið verulega lágt og því getur framleiðsla melótóníns hafist.26 Með 

 
23 Deborah Burnett, 2012, Circadian Adaptive Lighting: A Landmark Paradigm Shift with Unprecedented 

ROI Potential, sótt 22. september 2019, 

http://www.photonstartechnology.com/Main_Upload/2012_Circadian_Adaptive_Lighting_Burnett.pdf, 10-

12.  
24 ,,Non - 24 - Hour Sleep - Wake Disorder,“ National Organization for Rare Disorders, 2017, sótt 22. 

október 2019, https://rarediseases.org/rare-diseases/non-24-hour-sleep-wake-disorder/. 
25 Deborah Burnett, 2012, 13-14. 
26 Án höfundar, Impact of Light on Human Beings, 46-47. 

 

http://www.photonstartechnology.com/Main_Upload/2012_Circadian_Adaptive_Lighting_Burnett.pdf
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hjálp ALFA (Adaptive Lighting for Alertness) lýsingarhugbúnaðar sem er sérhæfður til 

greiningar á bláu ljósi, geta arkitektar og lýsingarhönnuðir spáð fyrir um ljósmagn og 

stjórnað því snemma í hönnunarferlinu. Með þessu er unnt að taka betri ákvarðanir um 

efnisval, gluggasetningu og staðsetningu raflýsingarbúnaðar. Markmið þessa hugbúnaðar er 

að búa til umhverfi sem er öruggt, heilsusamlegt og afkastahvetjandi.27 

Í nýjum og eldri byggingum má beita ljósastýringum sem hafa bein áhrif á 

líkamsklukkuna. Stafræni tengiflöturinn Dali (Digital Addressable Lighting Interface) er 

dæmi um slíka stýringu. Með honum er hægt að slökkva á einstökum ljósgjöfum eða 

ljósgjafasamstæðum eða deyfa lýsinguna en tengiflöturinn er einnig gerður fyrir flóknari 

forritun. Þá eru gjarnan notaðir ljósskynjarar til að mæla styrkleika dagsbirtunnar og 

litarhitastig. Með þeim og viðtengdu forriti má á einfaldan hátt stýra lýsingunni með hliðsjón 

af dagsbirtu með því að auka eða minnka raflýsingu í takt við hana. Þannig nýtist innanhúss-

dagsbirtan sem best og um leið hefur lýsingin betri áhrif á manninn.28  

2.2.  Óæskileg áhrif ljóstvista á mannslíkamann 

Þar sem mannslíkaminn er viðkvæmur fyrir ljósvist er einnig mikilvægt að huga að 

óæskilegum áhrifum hennar. Rétt er að hafa umtalsverðar áhyggjur af ljósflökti því það getur 

haft miður góð áhrif á heilsu manna. Sumir ljóstvistar eru taldir valda þó nokkru ljósflökti. 

Vegna þess að slíkt flökt á sér venjulega stað 120 sinnum á sekúndu eða oftar getur verið 

erfitt að greina það með augunum eða mæla það. Enda þótt flökt sé ekki alltaf augljóst geta 

líkamar okkar ómeðvitað brugðist við því. Flökt hefur verið tengt við áreynslu, þreytu, 

sjónræna kvilla, svima, höfuðverki og jafnvel aukna hættu á flogum. 

Litaðir ljóstvistar eru einnig taldir geta leitt af sér aukna tíðni höfuðverkja og 

mígrenieinkenna. Enn er óljóst hvers vegna ljóstvistar kalla fram þennan líkamlega vanda 

en talið er að eðlislægir eiginleikar þeirra leiki þar stórt hlutverk.29  Ljóstvistar geta gefið 

frá sér allmikið af bláu ljósi og af því má álykta að óhófleg notkun ljóstvistalýsingar á 

kvöldin geti dregið úr framleiðslu melatóníns og þar með valdið svefnleysi. Of mikill 

skammtur af bláu ljósi getur einnig leitt til alvarlegs augnskaða. Börn eru næm fyrir bláu 

ljósi og geta ljóstvistar (milli 400 nm og 500 nm á litrófinu) valdið sjónskemmdum, einkum 

þegar um er að ræða börn innan við þriggja ára aldur. Þegar eldra fólk á í hlut getur verulegur 

 
27 ,,Alfa,“ Solemma, án dagsetningar, sótt 20. október 2019, https://www.solemma.com/Alfa.html. 
28 Án höfundar, Gæðalýsing með rafeindastýringu, 12 (Reykjavík: Ljóstæknifélag Íslands, 2007), 14-16. 
29 ,,Are LED Lights Safe? Are They Harmful to Your Health?“ Waveform Lighting, án dagsetningar, sótt 29. 

október 2019, https://www.waveformlighting.com/human-centric/are-led-lights-safe-are-they-harmful-to-

your-health. 
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skammtur af bláu ljósi valdið óþægindum þar sem bláríkir ljóstvistar eiga það til að framkalla 

umtalsverða glýju. Eftir því sem fólk eldist minnkar næmi augnanna fyrir bláu ljósi en það 

getur síðan truflað líkamsklukku þess. Fólk með hrörnunar- og æðasjúkdóma í sjónhimnu er 

oft næmara fyrir neikvæðum áhrifum og áreiti frá ljóstvistum en aðrir. Kostir ljóstvista eru 

þó umtalsvert meiri en ókostir þeirra en þó eru skiptar skoðanir hvað þetta varðar. Menn 

þurfa samt ávallt að hafa þessi ókosti í huga og reyna eins og frekast er kostur að ýta þeim 

út af borðinu.30 

3. Áhrif ljósvistar á arkitektúr 

Þegar hugað er að lýsingarhönnun fyrir byggingar er viturlegt að leiða hugann að 

líkamsklukkunni í hönnunarferlinu og finna lýsingarbúnað sem tekur tillit til hennar. Með 

því má örva virkni þeirra sem nýta byggingarnar. Í heimahúsum getur slíkur búnaður styrkt 

dægursveiflur manna og því auðveldað þeim að vakna á morgnana og sofna á kvöldin. 

Dagsbirta er sá þáttur ljósvistar sem arkitektar þurfa að taka tillit til snemma í 

hönnunarferlinu. Staðsetning bygginga og hvernig þær snúa er mjög mikilvægur þáttur og 

þarf að beita mikilli útsjónarsemi til þess að tryggja að sem mest af náttúrulegu ljósi fái að 

flæða um innrými bygginga. Reykjavík og aðrir bæir á Íslandi eru stöðugt að þéttast sem 

veldur því að fjarlægðir geta orðið litlar á milli húsa. Þetta hefur í för með sér að 

skuggamyndun verður sterkari og þá er erfiðara að hleypa dagsbirtu inn um glugga þeirra 

bygginga sem hærri mannvirki skyggja á. Þegar slíkar aðstæður ríkja getur það reynst 

þrautinni þyngri að nýta kosti dagsbirtuhönnunar. Þegar hugað er að innra skipulagi 

íbúðarhúsnæðis er mikilvægt að nýta sólarganginn til þess að menn geti notið sólar í dagsins 

rás. Þar sem sólin rís í austri og sest í vestri er skynsamlegast að svefnherbergjum sé komið 

fyrir á austurhlið svo að vakna megi við morgunsól. Þau herbergi, sem frekar eru nýtt seinni 

hluta dags og á kvöldin, til að mynda eldhús og stofur, er rétt að láta snúa í suður eða vestur. 

Dagsbirta gefur vísbendingar um tíma dags og hvaða árstíð er ríkjandi. Þetta hefur 

vissulega áhrif á atferli fólks og vekur um leið upp sérstakar tilfinningar hjá þeim. Flestir 

fylgja tilteknu hegðunarmynstri sem stjórnast af hinum 24 stundum sólarhringsins. 

 
30 Rodica Mariana Ion, Ana Proykova, Theodoros Samaras ofl., Opinion on Potential risks to human health 

of Ligh Emitting Diodes (LEDs) (Luxemburg: European Commission, 2017), 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_011.pdf, 14-15, 24, 

35, 41. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_011.pdf
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Fjölmargir þættir hafa áhrif á hvernig dagsbirta er nýtt í arkitektúr. Þar ræður oft samspil 

margra hluta eins og forms, byggingarefna, vals á gleri, gluggasetningar, afskermunar og 

annarra umhverfisþátta. Með réttum aðferðum má nýta dagsbirtu til að minnka þá orku sem 

notuð er til raflýsingar. Auk þess er brýnt að arkitektar og lýsingarhönnuðir hafi í huga 

aðferðir til að lágmarka dagsbirtu þegar hennar er ekki þörf. Oft er farið að huga að dagsbirtu 

of seint í hönnunarferlinu og getur því reynst erfitt að nýta hana til fulls þar sem hugsanlega 

hafa þegar verið teknar ákvarðanir sem geta komið í veg fyrir það. 31  Öflugt samstarf 

arkitekta og lýsingarhönnuða leiðir oftast til þess að ljósvist verður góð og rýmin því 

gæðameiri en ella. Samstarfið virkar yfirleitt sem svo að arkitektar leggja línur um 

aðferðafræði fyrir bygginguna, þeir útskýra eftir hverju er verið að sækjast varðandi ljósvist, 

hverjar áherslurnar eiga að vera o.s.frv. Lýsingarhönnuðir leggja fram tillögur að leiðum til 

að uppfylla þær kröfur sem eru skilgreindar af arkitektunum og koma með hugmyndir að 

búnaði sem arkitektar samþykkja að lokum. Lýsingarhönnuðir bera einnig ábyrgð á 

tæknilegum gæðum búnaðar, hvað varðar litarhitastig, vistvæni, flökt o.fl.32 

 Arkitektúr samtímans hefur einkennst af miklu frelsi hvað varðar form, rými, 

efnisval og fleira. Sá alvarlegi umhverfisvandi, sem nú ógnar öllu lífi á jörðinni, hefur haft 

það í för með sér að í byggingariðnaði er farið að nota sjálfbærar lausnir í talsverðum mæli. 

Byggingariðnaðurinn er sá iðnaður sem hleypir mestum koltvísýringi út í umhverfið.33 

Hversu vistvænar byggingar eru ákvarðast meðal annars af áhrifum þeirra á upplifun 

notenda, umhverfisfótspori með tilliti til efnisvals og orkunotkunar, nýtingu náttúrulegrar 

birtu, staðsetningu, efnisvali og raflýsingarbúnaði, auk þess má nefna að notkun 

hreyfiskynjara er góður kostur þegar hugað er að orkusparnaði í lýsingu. Ljósvist kemur fyrir 

á ýmsum stöðum í BREEAM-vottunarkerfinu sem er eitt fjölmargra kerfa byggingargeirans 

þar sem markmiðið er að reyna að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum. Þar eru m.a. settar 

fram kröfur um dagsbirtumagn, glýju, raflýsingu, orkunotkun og ljósmengun. Íslenskur 

byggingariðnaður hefur stuðst við þetta kerfi en þar er því miður takmörkuð áhersla lögð á 

hinn líkamlega þátt ljósvistar.34 

Góð ljósvistarhönnun getur bætt svefn og þannig haft bein áhrif á heilsufar fólks. Í 

skólum getur réttur lýsingarbúnaður bætt einbeitingu og frammistöðu nemenda. Í 

 
31 Örn Erlendsson, 2019, viðtal. 
32 Sigríður Sigþórsdóttir, 2019, viðtal höfundar við Sigríði Sigþórsdóttur, arkitekt, um nýja hótel Bláa 

lónsins, tekið 30. október. 
33 World Green Building Council, ,,New report: the building and construction sector can reach net zero 

carbon emissions by 2050,“ grein, World Green Building Council, 23. september 2019, sótt 29. október 2019, 

https://www.worldgbc.org/news-media/WorldGBC-embodied-carbon-report-published. 
34 Örn Erlendsson, 2019, viðtal. 
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skrifstofurýmum getur góð ljósvist stuðlað að vellíðan starfsfólks, aukið virkni þess og leitt 

til betri samskipta á vinnustaðnum. Upp úr hádegi fer starfsfólk oft að finna fyrir þreytu og 

meiri einbeitingarskorti en með kraftmikilli notkun á bláu ljósi má auka vinnusemi þess fram 

eftir degi. Þegar líða fer að lokum vinnudags má síðan breyta litarhitastigi lýsingarinnar og 

blanda rauðleitum blæ saman við hvíta ljósinu í stað hins bláa. Þetta hefur þau áhrif að 

framleiðsla melatóníns getur hafist. Á hjúkrunarheimilum getur góð ljósvist haft veruleg 

áhrif á líðan og heilsu þeirra sem þar dveljast auk þess sem hún getur leitt til aukinnar 

þátttöku fólks í félagsstarfinu.35 

3.1.  Hönnun hjúkrunarheimila 

Þegar fólk eldist hrörnar sjónhimnan og skerðir það ljósnæmi augans því þarf að gera meiri 

kröfur til gæða og magns lýsingar á dvalarheimilum aldraðra. Sjónskerðing er líffræðileg 

afleiðing öldrunar; 86 ára einstaklingur þarf fimm sinnum hærri ljósstyrk en sá sem er 

tvítugur. Afleiðingin er ekki aðeins skert sjónræn upplifun heldur getur takmarkað ljósmagn 

dregið úr virkni hnoðfrumnanna sem veldur því að stilling líkamsklukkunnar fer úr skorðum. 

Í kjölfar þessa hægist oft á hormónaframleiðslu yfir daginn og situr þá gjarnan of mikið af 

melatóníni eftir í líkamanum. Við það verður fólk þreyttara og orkuminna en nauðsynlegt 

er.36 Aldraðir geta því miður í mörgum tilvikum ekki búið heima hjá sér og því eru stofnanir 

líkt og hjúkrunarheimili nauðsynlegar. Ljósvistarhönnun á hjúkrunarheimilum hefur í áranna 

rás ekki mætt nauðsynlegum líffræðilegum kröfum, bæði vegna þekkingarleysis og skorts á 

úrræðum. Markmið ljósvistarinnar hefur því nær eingöngu verið að auka sjónskerpu íbúa og 

starfsfólks ásamt því að minnka til að mynda hættu á því að íbúar detti í stigum. Efni 

yfirborðsflata hefur aðallega miðast við endingu en vegna strangra krafna um hreinlæti eru 

þeir í stöðugri snertingu við vatn og aðra hreinsivökva. Þetta hefur mikil áhrif á fletina og 

þegar ljós fellur á háglansandi efni myndast oft glýja sem getur verið afar truflandi fyrir bæði 

starfsfólk og íbúa. Því skiptir miklu máli að byggingarefni og lýsing vinni vel saman.37 

Með aukinni þekkingu og rannsóknum á líffræðilegum áhrifum ljósvistar ætti að vera 

auðveldara að hanna gæðameiri rými. Rannsóknir sýna að aukin notkun dagsbirtu á 

hjúkrunarheimilum hefur stuðlað að bættri líðan og svefni og jafnvel flýtt bataferli þegar það 

á við. Auka þarf skerpu en jafnframt þarf ljósvistin að bæta hin ósýnilegu áhrif eins og 

 
35 Án höfundar, Impact of Light on Human Beings, 35, 38, 42-43. 
36 Án höfundar, Light as a Factor in Health, licht.wissen 7, Ulrike Flach ritstýrði (Frankfurt: licht.de, 2000), 

https://en.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1212_lw07_E_Light_as_a_Factor_in_Health.pdf, 20.  
37 SSL-erate, 2014, Lighting for health and well-being in education, work places, nursing homes, domestic 

applications, and smart cities, sótt 30. september 2019, http://lightingforpeople.eu/2016/wp-

content/uploads/2016/03/SSLerate-3.2-3.4-v4.pdf, 40-41. 

https://en.licht.de/fileadmin/Publications/licht-wissen/1212_lw07_E_Light_as_a_Factor_in_Health.pdf
http://lightingforpeople.eu/2016/wp-content/uploads/2016/03/SSLerate-3.2-3.4-v4.pdf
http://lightingforpeople.eu/2016/wp-content/uploads/2016/03/SSLerate-3.2-3.4-v4.pdf
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árvekni, svefn, heilsu og skap. Með hjálp dagsbirtu og tölvustýrðra lýsingarkerfa geta 

arkitektar hannað gæðameiri rými. Huga þarf að stefnu sólar, gluggasetningu og hlutfalli 

glugga af heildarfleti til að veita sem besta dagsbirtulausn. Í herbergjum íbúanna er 

nauðsynlegt að lýsing taki mið af hverjum einstaklingi. Með persónumiðaðri lýsingu má 

stjórna litarhita- og birtustigi og með stillanlegum lýsingarbúnaði er unnt að mæta þörfum 

hvers og eins. Margir íbúar hjúkrunarheimila eyða litlum eða engum tíma utandyra og því 

þarf innrýmið að vera hannað út frá daglegum þörfum þeirra.38  

Þar sem hjúkrunarheimili er stofnun með bæði starfsfólk og íbúa, þurfa arkitektar að 

mynda gott flæði fyrir þessi ólíku hlutverk til að tryggja að samskiptin gangi sem best. Þar 

sem notendur bygginga á borð við hjúkrunarheimili eru ólíkir og þarfir þeirra margvíslegar 

skiptir miklu máli að ljósvistin henti öllum. Vinnutími starfsfólks hjúkrunarheimila nær yfir 

allan sólarhringinn og því þarf að hanna raflýsingarbúnað samkvæmt því. Með 

hreyfiskynjurum má tryggja að öll þau rými, sem í notkun eru, séu vel lýst upp fyrir 

starsfólkið. Þeir gagnast einnig á næturna þeim sem þurfa að fara á salerni. Með notkun 

hreyfiskynjara næst umtalsverður orkusparnaður og hafa verkefni þannig stundum borgað 

sig upp á skemmri tíma en ella.39 Til að lýsingin trufli ekki íbúana má koma fyrir gólfljósi í 

svefnherbergisálmum svo að starfsmenn geti litið eftir þeim án þess að trufla 

nætursvefninn.40 Loks eru skyldmenni íbúanna og aðrir gestir þriðju notendur rýmanna. 

Mikilvægt er að almenningsrými hjúkrunarheimila séu björt og opin og stuðli að hlýju og 

notalegheitum. Samspil vel hannaðs rýmis og góðrar ljósvistar hefur hvetjandi áhrif á fólk 

og getur leitt af sér aukna virkni og skemmtileg samskipti. 

Í Árborg rís senn fyrsta BREEAM vottaða hjúkrunarheimili landsins og eiga Urban 

arkitektar og LOOP arkitektar heiðurinn að hönnun þess. Til fá BREEAM-vottun þurftu þeir 

að fylgja ströngum kröfum um 

ljósvist og því var leitað til 

lýsingarhönnuða snemma í ferlinu. 

Fjöldi reglna um hönnun 

hjúkrunarheimila má finna í 

byggingarreglugerðinni, m.a. um 

breiðari ganga og hurðir, stærri 

baðherbergi og lyfjaherbergi. Því 

 
38 SSL-erate, 2014, 41. 
39 Án höfundar, Gæðalýsing með rafeindastýringu, 17. 
40 Án höfundar, Light as a Factor in Health, 12. 

Mynd 4: Teikning af almenningsrými hjúkrunarheimilisins í 

Árborg. 



 

 
16 

þurfti að taka tillit til margs við hönnun byggingarinnar. Form hennar er hringur byggður í 

kringum stóran inngarð. Stórir gluggar byggingarinnar opna fyrir sterkt tengsl íbúa við 

garðinn og eru því miklar tengingar milli inni- og útirýmis. 

Lýsingin í byggingunni er þægileg og tekur mið af starfseminni. Í hverju herbergi er 

dagsbirtustýring. Á morgnana vakna íbúar við lýsingu sem breytir um styrk og lit á tilteknum 

tíma og er henni varpað á vegg á móti rúmi hvers og eins íbúa. Lýsingin endurkastast af 

veggnum á sofandi íbúann og hefur þar með bein áhrif á hann. Á baðherbergjum er skynjari 

sem veldur því að herbergið lýsist upp sjálfkrafa ef íbúar vakna um miðja nótt. Undir rúmi 

þeirra er dauf lýsing sem hjálpar starfsfólki að fylgjast með þeim án þess að vekja þá. Í öllum 

herbergjum eru einnig blindunargardínur svo að skerma megi birtuna og loka hana úti. Í 

BREEAM er krafa um aukna dagsbirtu til að spara raflýsingu en einnig um aukinn 

orkusparnað með öðru móti. Því þurfti sömuleiðis að huga að einangrun glugganna og gerð 

glersins.41 Eins og sést var mikilli útsjónarsemi beitt í þessu verkefni og verður áhugavert að 

sjá bygginguna verða að veruleika. 

3.2.  The Retreat at the Blue Lagoon 

Hönnun nýja hótelsins við Bláa Lónið hófst árið 2014 þegar arkitektar, lýsingarhönnuðir og 

verkkaupar stilltu saman strengi sína. Á þeim tíma var hugtakið persónumiðuð lýsing notað 

við hönnun ljósvistarinnar en líffræðileg áhrif hennar voru ekki eins vel þekkt og nú. 

Aðalinntak hugmyndafræðinnar er að setja vellíðan fólks í forgang, forðast áreiti frá 

raflýsingu og dagsbirtu og leggja áherslu á arkitektónísk áhrif mannvirkja.42 Drifkraftur 

verkefnisins var náttúran og var lögð rík áhersla á að spilla hrauni og mosa sem minnst.43 

Jarðlitir eru nýttir í innrýmum sem tala þannig sterkt við náttúruna sjálfa. Þar sem veggirnir 

eru steinsteypa, sem talar til grás hrauns umhverfisins, er ljósvistin látin upphefja efniskennd 

og lit hennar. Arkitektarnir hafa lagt mikla áherslu á sterkar tengingar arkitektúrsins við 

náttúruna. Lagt var upp með virkt samspil dagsbirtu og raflýsingar og til þess voru notuð 

líkön sem sýna þetta samspil á mismunandi tímapunktum. Við hönnun gluggasetningar var 

skoðað hvar dagsbirtan var mikilvæg og hvar hún var truflandi. Ljósvist var afar mikilvægur 

þáttur í verkefninu og höfðu arkitektar samband við lýsingarhönnuði á forhönnunarstigi til 

að gæði hennar yrðu sem mest.44 Tilgangur byggingarinnar er að skapa andrúmsloft sem 

 
41 Guðmundur Gunnarsson, 2019, viðtal höfundar við Guðmund Gunnarsson, arkitekt, um hjúkrunarheimilið 

í Árborg, tekið 13. nóvember. 
42 Guðjón L. Sigurðsson, 2019, viðtal. 
43 ,,Bláa lónið. Hótel og upplifunarsvæði,“ Efla, án dagsetningar, sótt 30. október 2019, 

https://www.efla.is/verkefni/byggingar/blaa-lonid-hotel-og-upplifunarsvaedi. 
44 Sigríður Sigþórsdóttir, 2019, viðtal. 

https://www.efla.is/verkefni/byggingar/blaa-lonid-hotel-og-upplifunarsvaedi
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gestir geta slakað á og endurnærst og hjálpar ljósvistin við að ná því markmiði. Með miklu 

jafnvægi dagsbirtu og raflýsingar ásamt sterkri tengingu arkitektúrsins við náttúruna skapast 

umhverfi sem fólk sækir í og finnst gott að hafa viðdvöl. 

Á hótelherbergjum var gerð sú krafa að hægt 

væri að almyrkva herbergin og því var öll notkun 

gaumljósa bönnuð til að tryggja sem bestan svefn, til 

að mynda frá brunaviðvörunarskynjurum. 45 Þegar 

gestir vakna virkjast ljósið og ljósstyrkur þess 

símagnast á fimm mínútna tímabili. Hann magnast frá 

0% í 90% frá amber (gulum lit) í 5600 K en það á að 

tryggja að gestir vakni hægt og rólega með auknum 

styrk ljóss en ekki hljóðs. Ljósið í loftinu er kringlótt, 

1,2 m í þvermál, falið á bak við dúk sem veldur því að 

fólk sér ekki ljósið fyrr en kveikt hefur verið á því. Mögulegt er að velja á milli fjögurra 

ólíkra litarhitastiga sem annaðhvort örva gestina eða veita afslappað andrúmsloft.46 Flestir 

lamparnir eru innbyggðir í arkitektúrinn en það er ein leið til að halda í einfaldleika og leyfa 

formi, áferð og lit að njóta sín betur. 

Á útisvæðinu voru aðeins manngerðir hlutir lýstir upp og bjarminn frá þeim látinn 

skína á náttúruna. Á heilsulindarsvæðinu var lýsingunni beitt þannig að hún félli aldrei beint 

á líkama gestanna. Snar þáttur í hönnunarferlinu var að finna lampaframleiðanda sem var 

reiðubúinn að vinna með arkitektunum og lýsingarhönnuðunum að þeim lausnum sem þeir 

sóttust eftir og gátu boðið vörur sem stóðust kröfur þeirra.47 Arkitektar verkefnisins eru 

Basalt Arkitektar og hefur stofnandinn, Sigríður Sigþórsdóttir, starfað sem arkitekt hjá Blue 

Lagoon Spa frá stofnun þess árið 1987.48  

  

 
45 Guðjón L. Sigurðsson, 2019, viðtal. 
46 Ray Molony, ,,Hotel‘s wake-up call - using lighting,“ grein, LUX, 18. apríl 2019, sótt 30. október 2019, 

https://luxreview.com/article/2019/04/hotel-s-wake-up-call---using-lighting. 
47 Guðjón L. Sigurðsson, 2019, viðtal. 
48 Ray Molony, ,,Hotel‘s wake-up call - using lighting.“ 

Mynd 5: Ljósmynd af hótelherbergi nýja 

hótels Bláa lónsins. 
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Lokaorð 

Á síðum þessum hefur verið fjallað um ýmis hugtök sem tengjast lýsingu og hvernig nýta 

megi þau í arkitektúr. Stöðugar rannsóknir eru í gangi um áhrif ljósvistar á manninn. Þær 

staðfesta að áhrifin eru umtalsverð og því er brýnt að niðurstöðurnar gangi ekki aðeins á 

milli vísindamanna, arkitekta og lýsingarhönnuða heldur séu einnig kynntar almenningi því 

að hér er um lýðheilsumál að ræða. Fólk dvelst löngum stundum innan dyra, mun meira en 

áður tíðkaðist. Flestir hugsa um lýsingu út frá því að hún lýsi upp rýmin og veiti augunum 

sem besta aðstoð við að greina hluti í nálægð sem fjarlægð. Þessi sjónræni þáttur er vitaskuld 

eftir sem áður langmikilvægasti hluti lýsingar. Það gengur ekki að bera sólskinið inn í 

húfunni sinni og vonast þannig til að híbýli manns lýsist öll upp að innan við það. Þar þarf 

annað að koma til. 

Þegar ljósnæmu hnoðfrumurnar fundust í manninum árið 2002 renndi sú uppgötvun 

verulegum stoðum undir hugmyndir fagfólks um mikil áhrif ljósvistar á manninn. Arkitektar 

geta því trauðla horft fram hjá þessari vitneskju þegar þeir hanna nýjar byggingar. 

Hönnunarvinnunni, sem hvílir á herðum þeirra, fylgir mikil ábyrgð og þar er í mörg horn að 

líta og verkefnin, stór og smá, fjölmörg. Á undanförnum árum hefur lýsingarhönnun fengið 

aukið vægi. Kemur þar fyrst til að möguleikarnir hafa aukist verulega með sífellt betri búnaði 

og síðan, sem hefur verið efni þessara skrifa, hefur síaukin vitneskja um áhrif ljósvistar á 

manninn haft sín áhrif. Það skiptir verulegu máli að arkitektar þekki til þessara fræða og nýti 

sér þau í hönnunarstarfi sínu. Gott samstarf arkitekta og lýsingarhönnuða getur skipt sköpum 

um að vel takist til við að móta góða ljósvist. Hér, eins og svo oft í leik og störfum, skiptir 

höfuðmáli að samstarf sé gott og menn beri gagnkvæma virðingu hver fyrir öðrum. Þessir 

tveir faghópar þurfa að vinna saman alveg frá því að fyrstu strik eru dregin. Ef sú er ekki 

raunin er hætta á því að gæði ljósvistar rýrni. Ekki þarf því að orðlengja það að bæði 

arkitektar og lýsingarhönnuðir þurfa að þekkja vel til áhrifa ljósvistar á manninn og nýta þá 

kunnáttu vel í störfum sínum. 

Hér hefur verið lýst hve hinir líffræðilegu þættir ljósvistar eru þýðingarmiklir og 

nauðsyn þess að tekið sé verulegt tillit til þeirra við hönnun innrýma. Þarfirnar eru misjafnar 

eins og kom fram í kaflanum um hönnun hjúkrunarheimila. Þegar við eldumst daprast sjónin 

og það var sannarlega haft í huga í Árborg. Starf arkitekts er ekki einfalt. Ekki nægir að 

teikna kassa, setja á hann glugga og dyr og skipta honum síðan að innan í nokkur herbergi. 

Arkitekt þarf að hafa þekkingu á ýmsum sviðum svo sem smíðum, hljóðvist og ljósvist og 

síðan ekki síst á hlutverki byggingarinnar og þörfum þeirra sem hana nota. Þessu fylgir mikil 
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ábyrgð því að jafnan eru miklir fjármunir í húfi sem nýta þarf sem best. Á Íslandi getur reynt 

á þolrifin að finna góða lausn á lýsingu sem tekur bæði til útlitslegra, sjónrænna og 

lýðheilsulegra þátta. Nauðsynlegt er að nýta dagsbirtuna sem best en það getur reynst þrautin 

þyngri í desember þegar þungbúið er og sólin kemur varla upp fyrir sjónrönd. Þá liggur við 

að dimmt sé allan sólarhringinn. Nýr tæknibúnaður á borð við ljóstvistalampa (LED-lampa) 

hefur reynst vel í þeirri viðleitni arkitekta og ljósahönnuða til að móta einhvers konar 

eftirlíkingu af sólarljósi til að bæta upp skammdegið. 

Því hefur verið lýst hvernig arkitektar og lýsingarhönnuðir unnu gott verk í Bláa 

lóninu. Þar var öflug þekking nýtt til að láta ljósið falla þannig að það lendi aldrei á líkömum 

manna en við það verður áreitið minna og andrúmsloftið notalegt og afslappað. Í 

skrifstofurými á hinn bóginn er þýðingarmest að lýsingin þjóni starfsfólkinu sem best við 

störf sín sem byggja meira og minna á hinu sjónræna. 

Ýmsir heimskunnir arkitektar hafa nýtt dagsbirtu á einstakan hátt í byggingum sínum 

og má þar nefna Peter Zumthor, Tatao Ando og Alvar Aalto. Hver hefur ekki stigið inn í 

Norræna húsið? Það er von höfundar að vegur ljósvistar verði sem mestur og að arkitektar í 

samstarfi við lýsingarhönnuði nýti sem best þekkingu á henni allt frá forhönnunarstigi. Vel 

leyst lýsing sem gerir allt í senn: lætur okkur sjá vel, dregur fram tiltekna hluta arkitektúrsins 

og stuðlar að betri líðan. 
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