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Formålet med 

undersøgelsen

At undersøge de sociale effekter af 

radar-styringen af lysafmærkningerne på 

lokalsamfundet ved Østerild testcenter

Dvs. har det gjort en forskel for de 

lokale?



Oversigt over undersøgelser

.

2015 2016 2017 2018

100-200 uformelle 

samtaler lokalt

6 interviews

2 telefon 

interviews

6 interviews 2 fokus 

grupper (5 P)

1 interview

Radar 
aktiveres

1. Survey

157 pers.

2. Survey

101 pers.



Situat ionen før radaren 



Hvor meget generede lysene?
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Sp. ”I hvilken udstrækning føler du dig generet af 

lysafmærkningen fra Testcenter Østerild under de 

følgende omstændigheder?”

Antal respondenter: 162



Sammenlignet med andre gener fra 

testcenteret
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Lysblink

(om aftenen)

Sp. ”I hvilken grad føler du dig generet af følgende? 

(ikke kun på din ejendom)”

Antal respondenter: 106

Fra installationen i 2014 og frem til 

2015 var der sket en begrænset 

forbedring – nogle havde vænnet 

sig til lysene, men langt 

størstedelen oplevede ikke at man 

havde vænnet sig til det.



Overgangsperioden

Implementering af  radar -styr ingen



Overgangsperioden 

gav problemer

• Situationen blev ikke umiddelbart bedre fra dag 1.

• Radar-styringen af lysmarkeringen forværrede i første omgang tingenes tilstand 

• Uregelmæssigt: markante skift, skifter fra dag til dag, radar meget følsomt overfor 

enhver form for ”lufttrafik” (fugle og regnskyer inklusivt)

• Særligt overgangen fra hvidt til rødt lys i skumringstimen er generende

• Den manglende regelmæssighed skaber utryghed. Flere registrerer selv lysene i søgen 

efter mønstre og forudsigelighed



Overgangsperioden gav problemer

Et eksempel…

13.11.2

018

”Det kører jo også med røde og hvide lys samtidigt, og så kører det hvide 

blink og røde blink konstant, indtil et eller andet tidspunkt, så går den 

over i ren rød. Men så lige pludseligt nogen timer i løbet af aftenen, 

så laver den lige nogen kraftige hvide blink, doing, doing, doing, og 

det kan være mens, klokken ni om aftenen, du sidder og ser nyheder 

eller et eller andet. Hvor jeg tænker, hvorfor, hvis det er for at teste, om 

der stadigvæk er lys i pæren, kunne man så ikke gøre det, når vi er 

gået i seng, i stedet for det skal være klokken otte – ni stykker om 

aftenen. Hvis det skal testes i nogen tidsrum hver dag, hvorfor så ikke 

gøre det, når vi ikke er vågne, altså” (Interview (Mandlig beboer 2017).



Effekter  af  en 

implementeret  radar



Hvordan har vi målt effekten 

af radar-styringen? 

1. Hvor meget man lægger mærke til lysene

2. Hvor generet man er af lysene

3. Opfattelse af områdets værdier

4. Sundhed og velvære (ex. stress, glæde, 

generel sundhed)

5. Holdning til testcenteret

+ Beskrivelser fra interviewene



Positive ændringer i hvor meget man 

lægger mærke til lysene 

Spørgsmål: Har installationen af radar-styring af de hvide blinkende lys (siden juli 2017)

medført, at du lægger mindre eller mere mærke til lysene?



Positive ændringer i hvor 

generet man er af lysene

Generel gene :

- Når det er mørkt udenfor om aftenen

- Om natten

- Når det er skyet

Og i visse situationer :

- Når jeg går en tur

- Når jeg slapper af

- Når jeg læser



Kommentarer:

• Lysreguleringen er blevet bedre: større regelmæssighed, markeringslysene på 

masterne lyser i kortere tid end hidtil, lysene mere dæmpet og mørket er blevet tættere

• Ændringer indtrådt i foråret (fordi dagene er længere og lysere?)

• Eksistensen af både det røde og det hvide lys i dagtimerne opleves ikke 

længere som irriterende (drift-forstyrrelser undtaget).

• Radaren aktiverer nu alene blink fra masterne, når der rent faktisk er større 

objekter i luften, som den skal respondere på



Negativ ændringer i opfattelsen af 

naturen og landskabet 

• Lysmarkeringerne har påvirket natur- og landskabsoplevelsen generelt

• Spoleringen af nattemørket og stjernehimlen (særligt før og umiddelbart efter radaren)

• Lyset påvirker adfærd (fanger blikket, helhedsfornemmelsen forsvinder, ”tusmørkeforstyrrelser”)

Det bliver en vane at holde øje med lyset (fra huset, ude fra landskabet)

Påvirker brugen af landskabet: opsøger nye ruter, ”vender ryggen” til lyset i haven

Men er det anderledes end før introduktionen af radar-styringen?

Mistillid er fortsat i fht. lysmarkeringen

Lovede forbedringer trak i langdrag (opsætning af radar trak ud og det virkede ikke efter hensigten fra dag 1)

Deadlines i fht. nedpilning af gamle møller blev ikke overholdt      Kan i forklare det?



Der er en skuffelse og mistillid at spore

Og det har vi troet på længe, og det er da den sidste udmelding, vi har hørt, det er, det kun er den 

røde lysmarkering, der er, men lur mig om ikke, jeg tror da ikke, det sker, at det hvide blink det 

forsvinder, fordi – jeg vil sige – historikken siger, at det vi bliver stillet i udsigt, det kommer ikke til og 

ske” (Mandlig beboere, 2017)



Ingen eller meget begrænset 

effekt på sundhed og 

velvære

▪ 20-21 % rapporterer forbedringer på :

▪ Generel glæde

▪ Velvære

▪ Der ses ingen effekt på :

▪ Helbred

▪ Stress niveau

▪ Funktionsniveau



Ændring i  ens holdning t i l  testcenteret

Spørgsmål: 

Har de seneste ændringer ved lysafmærkningerne siden juli 2017 ændret din holdning til testcenteret? 



Hvad skyldes ændringerne? 



Hvad skyldes ændringerne?

Den åbenlyse grund

➔ Der er blevet mindre lys!



Hvad skyldes ændringerne?

Hvor meget man er generet

Uddannelse 

Økonomisk kompensation 

Opmærksomhed på fejl  

Holdning til testcenter

Planlægningsprocessen

Hvor meget man lægger 

mærke til lysene 



Hvad skyldes ændringerne?

Forbedringerne tillægges blandt andet, at der er kommet en fast (lokal) person på posten, som også 

løbende modtager information fra borgerne om driften

Følelsen af at blive hørt og set bidrager til fornemmelsen af større kontrol over lysene:

Samtidigt lægges der vægt på, at noget uigenkaldeligt er gået tabt

Nattehimlen og mørket er forsvundet og erstattet af en begyndende tilvænningsproces, som samtidigt efterlader en form for 

savn



Konklusioner:

Faktor Effekt

Opmærksomhed Positiv effekt

Holdning til testcenter Mulig Positiv effekt

Generelt generet Positiv effet

Opfattelse af området Negativ effekt

Sundhed og velvære Ingen effekt



Hvad har vi lært? 

Undersøgelsesspørgsmål:

Hvilken effekt har radar-styring på de negative effekter lysafmærkninger har på 

lokalsamfund? 

Mange andre faktorer end lige lyspåvirkningen spiller ind på påvirkninger.

➔ radar-styring kan ikke eliminere alle gener



Hvad har vi lært? 

Kommunikation er vigtig!

Stort ønske om mere information ift. både planlægningsprocessen og lysreguleringen 

Mangel på information skaber utryghed og mistillid (behov for at vide, hvad der sker)

Eksempel: Beboere kendte ikke årsagen til, at installeringen af radaren trak i langdrag

Som alternativ efterspørges større åbenhed, som også anses for at kunne mindske modstanden mod testcentret:

Øget indsigt i/information om teknikken giver anledning til øget tolerance overfor tekniske problemer:



Spørgsmål?

Har i spørgsmål til undersøgelsen og resultaterne? 

Har i kommentarer til resultaterne? 

Er der noget vi har misforstået? 

Kan i hjælpe os med at forstå den negative udvikling i opfattelsen af landskab og naturen? 


