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 D 
øgnet består af nat og dag – mørke 

og lys. Dette er grundlæggende for 

vores døgnrytme.  Men fordi menne-

sket primært er aktivt om dagen, har 

vi tendens til glemme halvdelen af vores virkelig-

hed: Natten. Denne iboende bias i vores kollektive 

tænkning lader os ignorere det mest basale forhold; 

at det naturlige mørke er lige så essentiel som det 

naturlige lys for vores døgnrytme og økosystemer-

nes funktion. 

Når vi forvandler nat til dag i stadig stigende grad, 

ødelægges habitater, og det skaber kaos i livsryt-

men for dyr og planter. Dette går ofte ubemærket 

hen, fordi de fleste af os sover, mens kunstigt lys eks-

poneres over for alverdens dyr og planter, der gen-

nem årtusinder er tilpasset og følger et fast mønster 

af lys og mørke.  

Det er dog ikke kun dyr og planter, der bliver ne-

gativt påvirket af den oplyste nat. Vores søvn og 

døgnrytme er presset i disse år. ”Lysforurening” er 

en af flere medvirkende faktorer. Men lys om natten 

opfylder vigtige opgaver som sikkerhed, wayfinding 

og æstetik, så hvordan bygger vi bro mellem de på 

overfladen modsatrettede behov - kan vi deles om 

natten?  

Lysets påvirkning af søvn og biodiversitet
Byer står i dag for 80 % af den globale GDP og vil 

ifølge World Economic Forum (WEF) frem mod 2050 

danne rammerne for 75 % af den globale befolk-

ning. 

Men 44 % af den globale GDP i byer har ifølge 

WEF direkte indflydelse på tab af natur og biodiver-

sitet, hvorfor vi ifølge WEF er nået punktet, hvor ur-

bane miljøer skal skabe et bedre forhold til naturen 

omkring sig (1). 

Lysets rolle kan i den sammenhæng ikke ignore-

res. 99 % af den europæiske befolkning lever i vari-

erende grad i lysforurening (2), og jo større byen er, 

jo større er forstyrrelsen af døgnrytmer og søvn. Ty-

ske studier viser, at indbyggere i byer med over 

500.000 indbyggere er mere ”B-mennesker”. De er 

mindre synkroniseret til den naturlige lys- og mør-

kecyklus og sover mindre (3) end indbyggere i min-

dre byer. 

Dyr og planter kan heller ikke ”gemme sig for ly-

set”. Fugle tiltrækkes af lys, når de migrerer, hvilket 

kan resultere i kollisioner med bygninger. Studier 

viser, at 70 % af nataktive arter bliver negativ påvir-

ket af lys om natten - blandt andet gennem påvirk-

ning af hormonbalancer, fx melatonin (et mørkehor-

mon hos mennesker, men som signalerer aktivitet 

hos fugle og pattedyr). Særligt følsomme arter på-

virkes af lys ned til 0,01–0,03 lux (5). Bestøvere er 

også særligt følsomme over for lys. Studier viser, at 

lys om natten kan reducere ”bestøvning” af blom-

ster og frugttræer, hvilket resulterer i 13 % redukti-

on i frugtproduktion (6). Vi ved i dag, at overekspo-
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nering af lys på veje, bygninger og parker 

kan fremme nedgangen i insekter (13), 

der er afgørende for bestøvningsproces-

sen, og foruden hvem på længere sigt vo-

res tilværelser og omgivende økosyste-

mer ikke vil kunne opretholdes. 

Nyere studier af 3.000 bynære miljøer 

har vist, hvorledes lys om natten forlæn-

ger vækstsæsonen hos planter og træer 

i større amerikanske byer. Her peger man 

på, at en øgning i årlig belysningsstyrke 

på bare 1 % vil medvirke til større forskyd-

ninger i vækstsæson (16). Vi ved, at for-

skydninger i vækstsæsonen kan nedsæt-

te modstandsdygtigheden af planter/træ-

er grundet øgede perioder med udsæt-

telse for nattefrost. Men har det indflydel-

se på os? Ja, studier har vist, at en længe-

re pollensæson, hvor blomster sprang ud 

tidligere grundet natbelysning i storbyen 

Maryland, er associeret med en 17 % stig-

ning i hospitalsindlæggelser grundet ast-

maproblemer (17).

Disse studier understreger, at mørket 

er en nødvendighed for både dyr, planter 

og mennesker, fordi døgnrytmen og års-

hjulet er nøje tilpasset den naturlige cyklus 

af lys og mørke. Det er derfor afgørende 

for, at denne negative udvikling ændres, 

at vi ser på, hvordan vi inkorporerer mør-

ket i fremtidens belysningsstrategier. 

Mørkets nuancer 
For at arbejde med mørket må vi forstå 

menneskets relation til natten. Natten ska-

ber en helt anden stemning end dagen, 

og gennem historien er natten og mørket 

symbolsk forbundet med kaos og mytisk 

ondskab (20). Denne forståelse er også 

forankret i vestlig kristendom, hvor lys er 

forbundet med gud og mørke med ond-

skab (21). Herved er forståelsen af lys og 

mørke meget opdelt. Med kunstigt lys er 

det ikke anderledes, og gennem histori-

en er kunstigt lys knyttet til orden og kri-

minalitetsbekæmpelse, der bortdriver 

mørket og kriminalitet fra natten (22).

Mennesket har derved en kulturel frygt 

for mørket, men også sanseligt er mørket 

skræmmende, fordi synet mister overblik-

ket. Derved dækker mørket over informa-

tion om miljøet og efterlader os i det 

ukendte, hvor vi nemt bliver ængstelige. 

I vores frygt lyser vi natten op, og fordi vi 

så sjældent oplever mørket, er det så frem-

med for os, at vi glemmer, at det er en na-

turlig del af døgnet, og vi faktisk har brug 

for det (23). For mørket bidrager til inti-

mitet og kreativitet og er tiden for nær-

hed, retræte, hvile og refleksion (24). 

Det bliver ofte glemt i den offentlige 

debat med den dualistiske tilgang til lys 

og mørke, men mørke er en del af lyset. 

Mørket er fyldt med nuancer og er aldrig 

totalt sort. Vores syn tilpasser sig også 

mørke, så vi kan se i lave lysforhold. Lys 

og mørke er altså ikke modsætninger, men 

komplementære arbejdsfæller. Balancen 

mellem de to er afgørende for at skabe 

god udendørsbelysning, der understøt-

ter øjets adaption til mørket og bidrager 

minimalt til lysforurening.   

Det sanselige mørke
Samtidigt er det fascinerende, hvordan 

menneskets sansesystem reagerer på mør-

ke. Når synssansen nedsættes, skærpes 

høresansen, og lyde opfattes anderledes. 

VEJBELYSNING

Figur 1: Nogle af spændingsfelterne, som kan opstå ved for simpel og uniform aftenbelysning.
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Denne sanseregulering sker hurtigt, og 

tager man bind for øjnene vil lyde efter 

få sekunder forstærkes (25). Når det visu-

elle overblik svækkes, vil vores andre san-

ser kompensere ved at forsøge at etable-

re et andet sanseoverblik over omgivel-

serne (26). Dette giver en mere sanselig 

holistisk oplevelse i mørke. Arkitekten 

Mirco Zardini har beskrevet denne trans-

formation i følgende citat: ”I mørket for-

stærkes lyde pludselig, lugte intensiveres, 

og vi genfinder endda følesansen. Så må-

ske er der en alternativ strategi for at op-

leve den natlige by. I stedet for at koloni-

sere det for øjet, kan vi måske drage for-

del af mørket for en tid, glemme alt om 

syn og genfinde og huske andre sanse-

oplevelser.” (oversat Mirco, 2006)

Nattens mange facetter
Zardinis tilgang til at bruge mørke i den 

natlige oplevelse til at forstærke andre 

sanser er spændende og relevant. Her æn-

dres fokus fra spørgsmålet ”om der er lys 

nok” til at fokusere på den natlige sanse-

oplevelse som noget radikalt anderledes 

end dagen. Natten og mørket er ikke en 

uniform størrelse, og nattens forskellige 

faser skal indarbejdes, så belysningen ska-

ber den bedste rummelige oplevelse. For 

lys om natten spiller en væsentlig og po-

sitiv rolle i vores tilværelse, som ikke kan 

negligeres. Lys binder os sammen kultu-

relt, økonomisk, og socialt. Lys giver os 

mulighed for at navigere gader sikkert, 

skaber tryghed samt smukke og indby-

dende byrum om aftenen. Det handler 

altså ikke om at slukke alt kunstigt lys om 

aftenen, men om at påskønne lyset i ste-

det for at insistere på det. Dette opnås 

ved at dæmpe lyset, skærme lyskilderne 

og nogen steder helt udelade kunstig be-

lysning, så der skabes nuancer mellem lys 

og mørke. Herved undgås blænding, og 

øjet kan tilpasse sig lysforholdene.  

Selvom vi over de seneste år oplever 

en ”Urban renæssance” gennem udskift-

ning til energibesparende LED- og sty-

ringsteknologier som Smart-City, har vi 

ifølge Cities Alive, 20157, ”ikke i tilstræk-

kelig grad haft succes med at oversætte 

dette til en følelse af en ’24-timers’ by”. Be-

lysningsstrategien er typisk anskuet som 

en ”generaliseret add-on” med tryghed 

som hovedfokus, og natten overvejende 

som en uniform størrelse (7) (Figur 1).  Der 

har manglet en holistisk tilgang til uden-

dørsbelysning, der betragter mørke som 

en del af den natlige oplevelse og aner-

kender, at natten ikke bare er sort, men 

dynamisk og afhængig af tid, sted og mil-

jø. Ligesom mørket har nuancer, er nat-

ten også dynamisk, og behovet for lys va-

rierer gennem hele natten. Lys, som bru-

ges klokken 20.00, er ikke nødvendigvis 

brugbart klokken 03.00. 

Kan det brede samarbejde være 
en del af løsningen?
Det kan virke modsætningsfuldt at beskyt-

te nattens mørke for biodiversitet og sam-

tidig skabe belysning for mennesker. Men 

når ”vi alle” skal kunne deles og trives om 

natten, er dette en bunden opgave for vej-

belysning og arkitektonisk udelysdesign. 

Skal vi skabe (virkelige) bæredygtige 

belysningsmiljøer i de mørke timer af døg-

net, der opleves som sikre, sundere og mere »

Figur 2: Forslag til ”Bud på helhedsorienteret Proces” for bæredygtig belysningsplanlægning. Modellen integrerer et feedback loop af løbende evaluering af tiltag, som gerne skal kunne sikre, at 
drift og nye teknologier og opdateret viden kan medvirke til, at anlægget forbliver relevant og opdateret.
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oplevelsesrige, og samtidig beskytter dyr og planter, der er af-

hængige af mørket, må vi gentænke det ”gode” belysningsanlæg. 

Dette bliver hurtigt komplekst, og starter derfor med øget 

samarbejde og vidensdeling mellem ”stakeholders” - fra lysde-

signere, kronobiologer, bygherrer, belysningsingeniører, biolo-

ger, antropologer og til brugere.  Figur 2 viser et forslag til ”Bud 

på helhedsorienteret Proces” for belysningsplanlægning.

Værktøjer og belysningstiltag 
Foruden en kortlægning af konteksten og en god belysnings-

plan findes der i dag sensorer, styring og LED-teknologi, der, 

hvis implementeret rigtigt, kan medvirke til at afbøde nogle af 

konsekvenserne beskrevet i figur 1. I figur 3 er oplistet en ræk-

ke strategiske teknologiske fokusområder, samt hvordan og med 

hvilke værktøjer man kan få dem i spil for at understøtte social-

økonomi, lysdesign, fysiologi/døgnrytmer og biodiversitet. Hvor-

dan de implementeres, afhænger af kontekst og strategi.

Nedslag og eksempler hvor vi deles om natten 
Belysningen af Sundail Bridge, Californien US, af arkitekten Ca-

latrava blev i en årrække mistænkt for at bidrage til nedgangen 

af truede unge laks i Sacramento-floden. Lys fra broen reflekte-

redes ned i floden om natten, og udover at påvirke fiskenes mør-

kehormonudskillelse (ved 0.1-0.3 lux) fandt man, at lyset kunne 

stoppe fiskenes migration. Dette gjorde dem sårbare over for 

rovdyr. Fisk ”vandrer” ofte og søger føde om natten for at skjule 

sig for rovdyr i mørket. Det skarpe lys fjernede skjulestederne. 

For at afbøde dette dæmpede man belysningen på broen, ud-

skiftede LED-belysningen (som ses på billede til et mere opti-

malt spektrum) og fokuserede lyset, således at det ikke blev re-

flekteret mod vandoverfladen. Ifølge U.S. Fish and Wildlife Ser-

vice er antallet af unglaks, der har nået deres migrationsrute, 

steget fra cirka 400.000 (2014) til 2 millioner (2020), siden lyset 

blev ændret. 

I Gladsaxe ved Frederiksborgvej løber en cykelsti, hvor Light 

Bureau og Gladsaxe Kommune har udskiftet methalhalogener 

til LED med fokus på at sikre trafiksikkerhed og fremkommelig-

hed for bilister og cyklister på strækningen. Men på dele af stræk-

ningen ved Frederiksborgvej er registreret syv arter af flager-

mus. Derfor har man installeret belysning med smalt-spektret 

røde LED, som for flagermus kun er svagt synligt, og som vi ved 

har mindst mulig påvirkning af menneskers mørkehormon. 

Bemærk, at studier peger på, at i særlige migrationskorrido-

rer og årstider, som benyttes af specielle arter af migrerende fla-

germus, kan rødt lys potentielt påvirke deres ”Phototaxis”, som 

er den proces, hvor flagermusen ændrer sin mobilitet som re-

aktion på lysstimuli og derigennem potentielt deres migrations-

mønster. Ved belysning af sådanne korridorer kan dæmpning 

og årstidsbestemt styring måske være afgørende for en bære-

dygtig natbelysning (18).

”Lunar Resonant” vejbelysning er ikke ny. Teknologien benyt-

ter smart-city-teknologi med sensorer til at afstemme belys-

ningsbehovet efter timingen af månens faser og dermed også 

lyset, der er tilgængeligt. Resultatet er et belysningsanlæg, der 

VEJBELYSNING

Figur 3: Udpluk og værktøjer, som kan anvendes til at afbøde og mindske konsekvenserne af ’lysforurening’.
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foruden ”biodiversitet” kan tage højde for skydække og potentielt 

kan reducere energiforbrug til belysning markant.

At samle det hele
Jordens biologiske systemer er dybt indbyrdes forbundne. Menne-

sket er i dette system ultimativt et ”Apex rovdyr”, og det er dermed 

i vores egen interesse at opretholde den indbyrdes forbundethed 

med andre økosystemer. I den forbindelser er ”overeksponering” af 

lys om natten og kortsigtede belysningsløsninger eksempler på 

nedbrydning af dette forhold. Foruden en praktisk og æstetisk gavn 

af lys kan ugennemtænkte løsninger have direkte negative påvirk-

ninger på os såvel som de biologiske systemer, der omgiver os. 

Vi mennesker er således også underlagt en fysiologi, der bruger 

den naturlige lys- og mørke cyklus til at forankre og synkronisere fx 

døgnrytmer til det naturlige døgn. Lyset, vi bruger på ”vejene hjem”, 

når mørket falder på, er derfor ikke en forbigående ting eller oplevel-

se. Negative påvirkninger gennem forkert timing, intensitet og spek-

trum af lys ses gentaget over dage, uger, måneder og år. Det samme 

er tilfældet for økosystemerne omkring os, for hvem sensitiviteten 

over for lyset og derfor konsekvenserne kan opleves større. 

Når vi introducerer bæredygtigt lys i mørket, skal vi kunne møde 

vores egne behov med behovene for økosystemerne omkring os. 

Professor Kevin Houser beskriver det således; ”Etiske overvejelser 

omkring at bevare levesteder og adfærd hos fugle, fisk, skildpadder 

og insekter, gennem bevarelsen af mørket, er ikke kun et spørgsmål 

om at hjælpe andre, det er også pragmatisme, og i vores egen inte-

resse. Ved at bevare de naturlige systemer som mennesket nyder 

godt af, kan nutidens designbeslutninger inden for bæredygtigt lys 

og vejbelysning, undgå at blive morgendagens hæmsko for deres 

bæredygtige valg”(15). 

I den kontekst kan vi eksempelvis spørge, om energirenoverin-

ger og direkte udskiftning af LED - på trods af den åbenbare ener-

gibesparelse det medfører - er ”fuldt bæredygtigt” implementeret, 

når vi i forbindelse med deres udskiftning over de seneste år sam-

tidig har set en stadig stigning i ”lysforurening”? 

Som ”belysningsprofessionelle” har vi ifølge professor Kevin Houser 

en forpligtelse til at spørge, når vi arbejder med lys efter mørkets frem-

brud: ”hvordan reducerer vi aktivt brugen af lys om natten – dette på 

trods af at det ikke er nærlæggende for vores kortsigtede interesser 

at spørge – ”hvordan vi reducerer mængden af lumen? kan jeg afslå 

at belyse et område en bygning eller måske på den korte bane intro-

ducere dyrere styringsstrategi eller lysdesign?” (15). 

Ikke desto mindre er det disse spørgsmål, der skal drive en be-

lysningsdagsorden, der på kort og lang sigt vil danne grundlag for 

en bæredygtig aften og natbelysning, der bidrager til langtidshold-

bar trivsel for os selv, vores medmennesker og økosystemerne, vi er 

så afhængige af. 

Vi håber, at denne artikel, dens eksempler og værktøjer kan dan-

ne grundlag for mere bæredygtig belysning og godt lysdesign på 

veje, i parker og på pladser, der muliggør og skaber grundlag for – 

at vi kan deles om natten. 
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