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vägledning och stöd genom arbetets gång. Ett tack 
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hjälpt mig att förbättra mitt estetiskt intuitiva tänk 
och bidragit med goda råd. Ett tack riktas även till 
de upphovsmän som har godkänt att deras fotograf-
iska verk kan publiceras i detta arbete. Sist men inte 
minst vill jag även rikta ett tack till de fyra inform-
anter; Kennet Fasth, Tobias Olausson Sahlin, John 
Pettersson och Johan Röklander, för att ni tog er tid 
till att vara en del av detta arbete.

Tack!

Mattias Bustos
Karlskrona den 26 maj 2015

SAMMANFATTNING
Detta arbete syftar till att dels sprida kunskap om 
belysningsplanering, dess funktion samt hur det kan, 
med hjälp av olika metoder, appliceras inom ett geo-

Arbetet redovisar att belysnings- och fysisk planering 
står nära varandra då belysning och dess användning 

miljö. Förutom att belysning har såväl rationella och 

har ny teknik inom belysningsbranschen möjliggjort 
till en form av ljussättning av platser som tidigare 

-

och belysningsplanering utgör arbetets teoretiska ram 
där olika begrepp ställs emot varandra och konk-
retiseras i olika gestaltningsförslag i ett resultatkapitel. 
I detta kapitel formuleras visioner för olika proble-
mområden och vad intentionerna bör vara med en 
ny ljussättning som därefter länkas samman med ett 
gestaltande segment där olika belysningsförslag re-
dovisas. Förutom att arbetet ger ett exempel på tillvä-
gagångsätt för analys av belysning baserat på diverse 
litterära verk och relevanta handböcker, förankras ar-
betet med praktiker inom fältet. De ger oss en insikt 
i vad belysningsplanering anses ha för värde bland 
olika kommuner och ger exempel på ljusdesignerns 
roll i planeringsprocessen.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund

Mullsjö år 1998. Det var höst och jag var på väg hem 
från skolan. Mörkret hade hunnit lägga sig som en 

tvungen att passera det lilla skogspartiet för att ta mig 
hem. I mitt huvud försökte jag övertala mig själv hur 
vacker denna miljö var under sommartid. Hur den-
na tjockt bevuxna skog var full av bär och avbrutna 
grenar. Denna övertalan sveptes bort, likt ett namn 
skrivet i sand, när en våg av rädsla kom över mig. 
Jag tycktes mig se gestalter bland träden, som om jag 
var iakttagen. Dessa gestalter tycktes träda fram vid 
de sträckor där avståndet mellan lamporna var som 
störst. Även om jag ökade min gånghastighet kunde 
jag nästan känna hur mörkret sakta började gripa tag 
om mina små skor, likt de gestalter som brukade göm-
ma sig under min säng i mina mardrömmar. Plötsligt 
såg jag ljuset från Violgatan. Känslan av att komma 
närmre kvarteret, steg för steg, kan bäst efterliknas 
med känslan av iskallt duschvatten som gradvis blir 
varmare. Det varma ljuset sköljer över mig och tvät-
tar bort min rädsla. Äntligen.

När jag väl tänker tillbaka till detta ögonblick är 
Skoto-

fobi, även kallat mörkerrädsla kan betecknas som en 
irrationell rädsla och grundar sig från ett nedärvt 

mänskligt beteendemönster från en tid då vi männ-
iskor levde i jägar- och samlarsamhällen, när större 
predatorer var en del av vardagen och utgjorde en 
potentiell livsfara. Trots denna kunskap i åtanke kan 
jag än idag känna en känsla av obehag när jag blickar 
tillbaka till de gånger jag passerade den platsen. Jag 
blev även medveten om vilken påverkan belysning 
kan ha på en plats och har sedermera utvecklat ett 
allmänt intresse för ljus och belysning.

Under min tid på programmet Fysisk planering har 
jag kunnat förvärva mig såväl teoretisk och praktisk 

rum och hållbar utveckling har under utbildningen 
uppenbarats och problematiserats vilket har förärat 
mig med nya verktyg till att analysera olika stadsrum 
och dess kontext i ett större sammanhang. 

1.2 Problemformulering

En insikt jag har förvärvat under utbildningens 
gång är att vi planerar platser utifrån olika planer-
ingsnormer. Några av dessa normer är att vi planer-
ar för nya städer som förväntas vara snöfria året om 
och solljus dygnet om, vilket är intressant då Sverige 
är ett arktiskt land med få soltimmar. Denna insikt 
understöds i Boverkets rapport Plats för trygghet, där 

-
ga miljöer. Det efterfrågas även större kunskap bland 
planerare av belysningens påverkan på oss människor 
och hur det kan förändra upplevelsen av trygghet på 
olika platser (Boverket 2010, s. 75). En förklaring till 
denna planeringsnorm kan vara att den kommunala 
hanteringen av belysning i Sverige länge har varit en 
teknisk angelägenhet, oftast administrerad av kom-
munernas tekniska förvaltningsenheter (Boverket 
2010, s. 77). Ny kunskap och intresse för belysning 

strategiska dokument för hantering av kommunal 
belysning i form av belysningsprogram, där även de 
estetiska värdena av god belysning redovisas.

-
lysningsprogram i Sverige skiljer sig hanteringen av 
belysning bland kommunerna. Hur detta skiljer sig 
bör därför utredas.
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Inledning

Kunskapsöversikt

Analys

Resultat

Diskussion och 
slutsats

1.3 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att dels undersöka vil-
-

alt belysningsprogram, hur en medveten belysning-
splanering kan påverka upplevelsen av olika urbana 
miljöer samt ge exempel på hur dessa kan ljussättas. 
Arbetet ska därför söka till att besvara följande tre 
frågeställningar:

•  Varför behövs en kommunal belysningsplaner-
ing och vilka är fördelarna?

• 
belysning inom urbana miljöer?

• 
Trossö gestaltas med ljus? 

1.4 Disposition

Detta arbete är uppdelat i fem kapitel. Förutom 
det första inledande kapitlet syftar det andra kapit-
let Kunskapsöversikt
för kunskap om respektive begrepp (hållbarhet, of-
fentliga rum, belysningsplanering) samt hur dessa 
kan påverka varandra. Exempelvis är belysning och 
planering av belysning starkt påverkad av hållbar-

är ett tydligt argument. Den sociala aspekten inom 
hållbarhetsaspekten innefattar begrepp som trygg-
het i urbana miljöer, vilket gör det nödvändigt att 

i ett stadsplaneringskontext. I avsnittet Referensobjekt 
förs dessa begrepp samman och visar bildexempel 

-
pitlet, analys, beskrivs tillvägagångssättet för analys 
av det valda undersökningsområdet på Trossö. Ex-
empel redovisas även här i form av bildexempel och 
understöds med text refererat till litteratur gällande 
belysning och belysningsplanering. Hur den rådande 
belysningssituationen på Trossö kan lösas behandlas 
i det fjärde kapitlet där olika problemområden inom 

djupare analys med lämplig metod (visuell utvärder-
ing). För varje problemområde tillskrivs en vision 
baserat på genomförd analys som därefter följs upp 
av ett gestaltande förslag.  Uppsatsens femte kapitel 

Inledande kapitel och verkar som 
introduktion till arbetets problem, 
syfte och mål.

Sammanställning av externa käl-
lor gällande begreppen belysning-
splanering, hållbarhet och det of-
fentliga rummet.

Vad har de professionella inom 
fältet att säga? Hur förhåller sig 
undersökningsområdet till de 

gällande belysningsplanering? 

Vilka platser är problematiska 
och hur kan de förbättras med 
hjälp av en mer genomtänkt och 

Hur förhåller sig arbetet till de tre 
frågeställningarna? Kan det be-
hövas vidare forskning om ämnet 
och isåfall varför?
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1.5 Begreppsförklaring

I uppsatsens senare delar förekommer det en del be-
grepp som vanligtvis används inom belysningspla-
nering. Dessa begrepp kan behöva tydliggöras, dels 
för att läsaren ska förstå vad texten syftar till, men 
även i kunskapsspridande syfte så att det är möjligt 
för läsaren att i efterhand beskriva belysningen på en 
plats med korrekt terminologi. 

Adaption - ögats gradvisa tillvänjning till olika 
ljuskällor (SKL 2005, s. 54).

- den belysning som syftar till att 

Undeland, H., Milsta, A., Eliasson, T., Fagerström, L. 
& Rydsjö, P 2009, s. 174).

 - den belysningen på 
en anläggning som syftar till att uppfylla de be-
lysningsnormer och krav på belysningsstyrka, lumi-

- Ljuskällans förmåga att återge 
färger på ett naturligt sätt. Anges i Ra-index (Ra) 
(SKL 2005, s. 54).

- när ljus används som gestaltande 
medel för att uppnå estetiska och/eller funktionella 

- möjligheten att reglera ljuskällans 
ljusutbyte. 

- den ljusmängd som en ljuskälla avger 
(SKL 2005, s. 54).

- förkortning för färgerna rött, grönt 
och blått. Syftar till möjligheterna att ändra ljusfär-
gen av en ljuskälla. Exempelvis så kan ett blått ljus 
uppnås genom att ljusutbytet från de röda och gröna 
lysdioderna minskas. 

- antalet brinntimmar för en 
ljuskälla varefter ljuskällebyte bör göras (SKL 2005, 
s. 54)
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primärt kommer att beröra: kvicksilver-, metallhalogen-, 
högtrycksnatriumlampor och LED. Dessa ljuskällor har 
olika fördelar och nackdelar. Övriga ljuskällor kom-
mer att behandlas sekundärt och behöver således in-
gen tydligare begreppsförklaring.

Kvicksilverlampor

Denna ljuskälla används främst vid gator 
och parker och ger ett vitt ljus vilket medför 
en god färgåtergivning. Ett stort problem 
med denna ljuskälla är dock att den innehåller kvick-
silver. Då EU:s ekodesigndirektiv har beslutat att det 
ska råda säljstopp för kvicksilverlampor med E27 och 
E40 från och med april 2015 förväntas denna ljuskäl-
la att såsmåningom ersättas. (Ljuskultur 2013, s. 40)

Metallhalogenlampor

Likt kvicksilverlampan ger även denna typ 
ett vitt ljus och därmed god färgåtergivning 
men innehåller mindre kvicksilver. Denna 

vid ljussättning av kontor och i dekorativt 

metallhalogen som innehåller kvarts ger ett 
högt ljusutbyte, låga driftkostnader och god livslängd. 
Den kan dock vara svårhanterlig att arbeta med om 
man vill ljusreglera en plats. (Ljuskultur 2013, s. 40).

Högtrycksnatriumlampor

Vid platser där ett högt ljusutbyte prioriteras framför 
god färgåtergivning kan högtrycksnatrium-
lampan användas. Denna ljuskälla karaktäris-
eras av sitt orange-gula ljus och tenderar att 

-
lan har en mycket god livslängd vilket skapar 
ett stort serviceintervall. Även denna ljuskälla 
innehåller en liten mängd kvicksilver vilket 
innebär att förbrukade ljuskällor bör åter-
lämnas på aviserade återvinningsområden 
(Ljuskultur 2013, s. 40). Då färgåtergivningen är låg 
kan ansiktsfärger och grönska upplevas som onaturli-
ga (SKL 2005, s. 47).

LED-lampor

LED-tekniken har medfört 
ett stort teknologiskt språng. Dessa små lysdioder 
gör det möjligt att dels skapa vitt ljus men även fär-
gat ljus i form av RGB-teknik. Denna ljuskälla har 
lång livslängd, kan ljusregleras och är både stöt och 
vibrationstålig. Den avger ingen UV- eller IR-stråln-
ing. Fördelarna med denna teknik är att dess låga en-
ergiåtgång gör det möjligt att ljussätta platser på sätt 
som tidigare har ansetts vara otänkbart. Då tekniken 
fortfarande är relativt ny kan LED vara dyrt, men 
detta förändras allteftersom leverantörerna ställer om 
sin produktionskedja. (Lightsinalingsås 2015a, s. 40).

S

K

Y

G G

L

F

. Gångvägen längsmed kajen 
eller gågatan i staden är exempel på 
förbindelselänkar mellan två punkter.

stråk möts bildas oftast knutpunkter. 
Här ges ofta möjligheten för männi-
skor att byta färdsätt ex. busstationen.

Ytor. Torget, parkeringsplatsen eller 
mötesplatsen, dessa är platser som kan 

och har en viss betydelse för området.

olika ytor. Gränser kan vara positiva 
och negativa för området. Ex. Järnvä-
gen delar tätorten, avenyn förenar.

. En konstruktion eller 
byggnad som skiljer sig från omgivnin-
gen. Ex. Kyrktornet, bron eller vatten-
tornet på kullen.

Vertikala ytor. Fonder av na-
turelement eller byggnader kan skapas 
eller förstärkas med belysning och 
därmed öka rumskänslan.

I handboken Nattens ljus, utgiven av Sveriges Kom-
muner och Landsting anges sex begrepp, eller ele-
ment, för att ge struktur åt belysningsplaneringen. 
(SKL 2005, s. 11)

LJUSET I KARLSKRONA       04



1.6 Avgränsning

-
betet baseras på en uppskattning av tidsåtgång för 
platsanalys och att den är genomförbar inom den 
givna tidsram för kandidatarbetet. Då det inte går att 
upprätta några övergripande regler för god ljussät-
tning, eftersom varje situation är unik (Santen 2006, 
s. 26), kommer platsanalysen att brytas ned i mindre 
delar för analys och gestaltning i kapitel 3. Hur den 

-
dovisas på sida 18.

Den teoretiska avgränsningen består främst av tekn-

modellnamn och livslängd är egenskaper som ligger 
utanför fysisk planerings kunskapsfält. Däremot kom-
mer olika ljuskällor att beröras då de ligger till grund 
för analysen av belysningen. De fyra planeringsmo-
menten analys, vision, gestaltning och teknik (SKL 
2005, s. 24) kommer därför utesluta momentet teknik 
då det inte är möjligt att genomföra provbelysning av 
belysningsförslagen. Primärt kommer belysningen att 

-
kundärt kommer belysningen att behandla den som 

-

1.7 Metod

I Martyn Denscombes bok Forskningshandboken (2009) 
redovisas tre av de fem valda metoderna till detta ar-
bete. Metoden skissering stödjs med hänvisning till 
Pirjo Birgerstams bok Skapande handling (2000) där en 
förklaring ges till hur forskaren med hjälp av skisser-
ing kan ta fram nya idéer. Metoden visuell utvärder-
ing baseras på boken Bättre belysning (1990), skriven 
av Anders Liljefors och Jan Ejhed. 

1.7.1 Dokument

En förutsättning för att skriva ett arbete om be-
lysningsplanering har varit att studera skriftliga källor 
bestående av statliga publikationer och framtagna be-

med syfte att stärka arbetets intersubjektiva prövbar-

för att kunna reproducera arbetet, eller applicera ar-
betets tillvägagångssätt på annan plats eller ort. Ka-
pitel 2, Kunskapsöversikt syftar till att ge en förförståelse 
för olika teoretiska ramar vilket detta arbete grundar 
sig på. 

Då samtliga skriftliga källor har hämtats från Bib-
liotek Gräsvik eller från de berörda kommunernas 

-
kument varit kostnadsfri (Denscombe 2009, s. 316). 
Enligt Denscombe (2009, s. 301) bör de dokumentära 

källornas validitet alltid granskas. Fyra grundläggan-
de kriterier kan därför söka till att fastställa källans 
validitet. 

• 
en risk för att det kan vara en förfalskning?

• Trovärdighet. I vilket syfte skrevs dokumentet, 
vem är författaren och när skrevs den?  

• Representativitet. Kan dokumentet anses vara 
typisk för sin sorts dokument? Har det redigerats 
och i såfall varför? 

• 
det några undermeningar i det som uttrycks? 
Finns det några underliggande toner av informa-
tion som måste läsas mellan raderna för att förstå? 

Dessa fyra grundläggande kriterier har applicerats på 
samtliga skriftliga källor och redogörs mer utförligt i 
kapitel 4 där en sammanställning av undersökningen 
och dess källor resoneras och diskuteras. För att kun-

miljöer har även bilderböcker studerats som visuella 
källor. Det gamla ordspråket att en bild säger mer än tus-
en ord är även applicerbar i detta arbete och kan enligt 
Denscombe (2009, s. 309) nyttjas som grund för en 
bildbaserad forskning.
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1.7.2 Fallstudie

En förutsättning för att kunna analysera ett geograf-
iskt avgränsat område i Karlskrona blir att genom-
föra en fallstudie där arbetets ansträngningar koncen-
treras till en undersökningsplats och att den tillåter 
att pröva teorier i praxis (Denscombe 2009, s. 71). 
En av dessa teorier anges i handboken Nattens ljus, ut-
given av Sveriges Kommuner och Landsting, där en 
typ av metamorfos av Kevin Lynchs stadsbildsanalys 
kan nyttjas vid analys av belysning i stadsrum (SKL 
2005, s. 11), se begreppsförklaring på sida 3 för mer 
information. Fördelen med fallstudie som metod 

metoder (Denscombe 2009, s. 71). Undersökning-
splatsen kommer i fallstudien att brytas ned i mindre 
problemområden. Detta för att kunna redovisa hur 
en ny ljussätning kan integreras in i respektive prob-
lemområde.

1.7.3 Visuell utvärdering

Enligt Denscombe (2009, s. 271) förlitar forskaren 

metod: observation, skiljer sig från andra metoder där 
andra människors tankar och idéer istället nyttjas. För 
att precisera metoden till syftet med uppsatsen kom-
mer en liknande metod som redovisas i boken Bättre 
belysning (Liljefors & Ejhed 1990, s. 52) att applic-
eras. Metoden heter visuell utvärdering och baseras på 

forskarens egna förmåga att utvärdera belysningen av 
en plats med sina egna ögon som redskap. Metoden 
bygger på följande sju begrepp:

1.7.4 Intervju

För att få en djupare insikt belysningsplanering som 
profession har metoden intervju tillämpats. Enligt 
Denscombe (2009, s. 232) är intervju i forsknings-
sammanhang lämpligt när forskaren behöver samla 
värdefull  information från olika människor. Förhop-
pningen med metoden är att kunna tillhandahålla 
värdefulla insikter som grundar sig på informanter-
nas erfarenhetskunskap om belysningsplanering. En 
annan fördel med metoden är att den ger möjlighet 
att ställa informanternas åsikter, erfarenheter och 
idéer mot varandra (Denscombe 2009, s. 267). Tillvä-

gagångssättet för metoden är av semistrukturerad som 
innebär att varje informant blir uppringd via telefon 
och får besvara på ett antal frågor. Fördelen med per-
sonliga- kontra gruppintervjuer är att det förbättrar 

-
tervjuer ljudupptas med tillstånd från varje informant 
med syfte att kunna dokumentera det som har sagts 
och därefter sammanställa allt i en transkribering.  

1.7.5 Skissering

Arbetets gestaltande segment kommer att bestå av 
metoden skissering. Skissandet utgår inte ifrån tidi-
gare arbeten menar Birgerstam (2000, s. 30) utan 
är tvärtom, ett undersökande sätt att åstadkomma 

den estetiskt-intuitiva och den rationella (Birgerstam 
2000, s. 95). Den rationella, vilket bäst kan beskrivas 
som de andra valda metoder till detta arbete är enkla 
att lära ut till skillnad från det estetiskt-intuitiva (Birg-
erstam 2000, s. 83). Då tillgång till sitt estetiskt-intui-

har en del av skisserna och tankeidéerna även länkats 
samman med informanterna och dess kunskaper. 
Detta för att ge upphov till ett slags spiralformat väx-
elspel mellan de olika kunskapsformerna vilket ger 
forskaren möjlighet att byta fokus (Birgerstam 2000, 
s. 72). Skisserna bryts ned i olika notationer (Birg-
erstam 2000, s. 176) och förädlas i olika fotomontage. 

Ljusnivå - hur ljust eller mörkt det är i rummet

Ljusfördelning - var det är mörkare resp. ljusare

Skuggor - var de faller och deras karaktär

Reflexer - var de finns och deras karaktär

Bländning - var den finns och hur märkbar den är

Ljusfärg - hur ljusets färgton uppfattas, varm/kall

Färger - om de ser naturliga eller förvanskade ut

(Liljefors & Ejhed 1990, s. 52)
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2. KUNSKAPSÖVERSIKT
2.1 Belysningsplanering

På senare år har intresset för belysningsprogram 
bland kommuner och fastighetsägare ökat. Över-
gripande strategier för hur en plats, tätort eller stad 
ska upplevas under kvällstid och behandla belysning 
brukar konkretiseras i ljus- eller belysningsplaner 
(Boverket 2010, s. 76). Vidare kan dessa planer ge-
nerellt betraktas som en förlängning av den fysiska 
planeringen av platser. Ljusets förmåga att tydliggöra 
viktiga knutpunkter i staden och skapa överblick av 
en plats (SKL 2005, s. 15) förbättrar, förutom för-
sköning av stadsmiljöer, människors tillgänglighet till 
olika platser. Tillgänglighet till stadens olika delar är 
ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv (Boverket 
2010, s. 76) intressant och något som bör beaktas.

Hur dessa strategiska dokument utformas skiljer sig 
från kommun till kommun och en viktig slutsats är att 
det för närvarnade saknas, enligt Boverkets rapport 
(2013, s. 22), gemensamma metoder och begrepp för 
belysningsplanering. Till skillnad från andra kom-
munala dokument som översikts- eller detaljplaner 

2010:900, 3 kap 1 §; 4 kap 2 §)  saknas detta för be-
lysningsplaner. Detta ger upphov för en viss förvirring 
bland olika aktörer (Boverket 2013, s. 22) vilket kan 

2.1.1 Jönköpings belysningsprogram
År 2003 upprättade Jönköpings kommun ett kom-
munalt belysningsprogram och var en del av delpro-
jekt Ljusets stad 1.0. Detta belysningsprogram kom 
till att ersättas den 6 oktober år 2011 och baserades 
på den antagna Stadsbyggnadsvisionen 2.0  - Staden 
och sjöarna från år 2008, och syftar till att vidareu-
tveckla stadsbyggnadsvisionens ambition; att skapa 
en attraktiv stadsmiljö  (Jönköpings kommun 2011a, 
s. 4). Arbetsgruppen av programmet bestod av 9 per-
soner, tre från tekniska kontoret, fyra från stadsby-
ggnadskontoret, en elingenjör, en VD från bolaget 
Jönköping City samt en projektansvarig.

Belysningsprogrammet redovisar övergripande 
strategier för hur ljussättning ska lösas och ger även 
konkreta exempel på tillämpning av dessa strategi-
er. Programmet är mer av en vägledande karaktär 
och syftar till att ge olika användare stöd för olika 
sätt att hantera belysningen. Tillsammans med be-
lysningsprogrammet har även ett åtgärdsprogram 
formulerats (Jönköpings kommun 2011b), detta för 
att förbättra den strategiska preciseringen och re-
dovisa konkreta gestaltningsförslag på platser som är 
i behov av förnyelse gällande belysning (Jönköpings 
kommun 2011b, 3). I det första åtgärdsprogrammet 

redovisas 13 platser som blir föremål för åtgärder 
-

från önskemål och förslag från medborgare och olika 
kommunala avdelningar antogs den 30 januari 2014 
Ågärdsprogram 2 av kommunfullmäktige där 11 nya  
platser inom Jönköpings stadskärna har behandlats. 
Ett konkret exempel på åtgärd är gång- och cykeltun-
neln vid Kungsgatan/Junegatan. Denna tunnel var 
nedklottrad och hårt utsatt för vandalism. Tunneln 
har varit och är en av få säkra gång- och cykelpas-
sager i centrala Jönköping. Den nya ljussättningen 

-
rköping som har sedan 2007 arbetat med ljussättnin-
gen av det världsberömda Icehotel i Jukkasjärvi och 
är delaktiga i Kiruna stadsomvandlingen¹.

Bild 1

Johan Röklander, utbildad ljusdesigner och 
projektansvarig för belysningsprogrammet, är 
en av uppsatsens fyra informanter. John Pettersson, utbildad ljusdesigner, arbetar 

uppsatsens fyra informanter.
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2.1.2 Partilles belysningsprogram

Den 28 februari 2012 antog kommunfullmäktige i 
Partille en fördjupning av översiktsplan för centra-
la Partille med följande utgångspunkter: hållbar-
het, trygghet och identitet (Partille kommun 2012, 

“en medveten belysningsstrategi bör gälla hela Par-
tille centrum.” (Partille kommun 2012, s. 12). Under 
hösten 2012 och våren 2013 formulerades därför ett 
belysningsprogram av ljuskonsulten Archidea AB. 
Arbetsgruppen bestod av 10 personer varav 3 från 
Archidea AB och 7 från Partille kommun. “Rätt ljus 
på rätt plats” (Partille kommun 2014, s. 3) lyder en av 
formuleringarna i belysningsprogrammet. Entréer, 

torget, parker, grönstråk, gång- och cykelvägar, parad-
gatan är bara några platser som belysningsprogram-
met berör. Även allmän platsmark där kommunen 
inte är huvudman berördes i belysningsprogrammet 
för att kunna förmedla bra exempel för utveckling av 
belysning till olika aktörer i Partille. Innan belysning-
sprogrammet bestod en stor del av belysningsståndet 
av 4800 kvicksilverlampor² och högtrycksnatrium vid 

-

as Olausson Sahlin. Programmet är utformat så att 
läsaren först blir insatt i övergripande riktlinjer för 
belysning där trygghet och säkerhet redogörs. Do-
kumentet är indelat i mindre avsnitt eller funktioner 
där bildexempel på andra referensobjekt kombineras 
med skissbilder i sektion. (Partille kommun 2012) 

Illustrationen ovan visar förhållandet samtliga fyra informan-
terna har med varandra. 

Den blå linjen delar in informanterna i tjänstemän 
och konsulter. Den mörkrosa delar in i Jönköpings 
respektive Partilles belysningsprogram. Denna in-
delning är viktig att nämna då informanternas erfar-
enheter, position och roll i utformandet av belysning-
splanerna kan påverka vad som framkommer under 
intervjuerna. På sidan 19 sammanfattas de fyra in-

bilaga, Bilaga A. 

Kennet Fasth, driftsingenjör, projektans-
varig för belysningsprogrammet och är en av 
uppsatsens fyra informanter. 

Tobias Olausson Sahlin, utbildad ljusdesign-
er, arbetar på Archidea Arkitekter och är en 
av uppsatsens fyra informanter. 

“Arkitektur är rumsgestaltning 
av vår fysiska miljö men ofta 
saknas det en rumskapande be -
lysning.” (Partille kommun 2014, 3)

² Kennet Fasth, Partille kommun, telefonsamtal den 5 maj 2015

Tjä
ns

tem
än

Kon
su

lte
r

Jönköpings belysningsprogram

Partilles belysningsprogram

John Pettersson

Johan Röklander

Tobias Olausson Sahlin

Kennet Fasth
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2.2 Hållbar utveckling

Vår gemensamma framtid, eller mer informel-
lt benämnt Brundlandrapporten, låg till grund för de 
beslut som fattades på FN:s konferens om miljö och 
utveckling, 1992 i Rio de Janeiro, vanligen kallad 
Riokonferensen. Detta dokument har därefter blivit 

tre pelare; ekonomisk, social och ekologisk hållbar-
het (Formas 2011, s. 19). Detta begrepp är dock inte 
problemfritt, utan är i svensk kontext ett relativt öp-
pet begrepp (Boverket 2014, s. 17). Begreppet nämns 
endast i den svenska Plan- och bygglagen två gånger, 
2 kap. 3 § och 3 kap. 5 § 4 i syfte för att säkerställa ett 
ökat fokus på hållbar utveckling under planering och 
vi tillämpning av Plan- och bygglagen. 

Att begreppet är luddigt och otydligt har på senare 
år uppmärksammats som en risk för att begreppet 
istället blir ett politiskt verktyg utan konkret han-
dlingskraft (Roo & Porter 2007, s. 9; Formas 2011, 
s. 19). För att konkretisera hur olika åtgärder av be-

ur ett hållbarhetskontext redovisas ett venndiagram. 
Diagrammet och dess fyra hållbarhetsdimensioner: 
ekologisk, social, kulturell och ekonomisk baseras på 
Boverkets vägledning Handeln i planeringen (Boverket 
2014, s. 15) och syftar även till att redovisa hur olika 
begrepp förhåller sig till varandra i ett belysningspla-
neringskontext.

 

EkologiskDe fyra dimensionerna Social Kulturell Ekonomisk

Estetik

Kulturarv

Identitet
Hälsa

Svaga grupper

Energieffektivsering

Ljusföroreningar

Trygghet

Giftfria armaturer

Lägre elkostnader

Bättre välstånd

Jämställdhet

Förenklat underhåll
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Den kulturella dimensionen

-
sköning är ett begrepp som används för att benämna 

där städernas estetik även innefattar människors up-
plevelse av städerna under kvällstid (Santen 2006, s. 

miljöer kan man lyfta fram det karaktäristiska med en 
plats och försköna den byggda miljön (SKL 2005, s. 
3). I Karlskronas översiktsplan från 2010 nämns hur 
stadens identitet kan stärkas genom att gestalta de 

25) och att stadens unika kulturarv bör regleras gen-
om att framtida planering tar särskild hänsyn till ett 
levande världsarv (Karlskrona kommun 2010, s. 20). 

Den ekonomiska dimensionen

-
identitet 

(Boverket 2006, s. 11). Syftet med Jönköpings be-
lysningsprogram är “att skapa en samsyn och hel-
hetssyn när det gäller belysningsfrågor för att stärka 
stadens och kommunens identitet öka orienterbarhet-
en och trygghetsupplevelsen.” (Jönköpings kommun 

fördjupning av översiktsplan över centrala Partille där 
visionen bestod av ledorden: hållbarhet, trygghet och 
identitet (Partille kommun 2014, s. 4). En förklaring 

kan härledas till John Rennie Shorts bok Urban The-
ory: A Critical Assessment
Competitive City där Short menar att en ny sorts 
stad växer fram i dagens globala ekonomi och att 

postindustriella ekonomin (Short 2006, s. 112). Short 

globala aspirationer (Short 2006, s. 114). Belysning 
kan, beroende på hur den nyttjas, vara en relativt bil-
lig marknadsföring (SKL 2005, s. 6). Införandet av 
LED-teknik har inneburit lägre elkostnader vilket 
är fördelaktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
då de kan leverera samma ljusmängd till mindre en-
ergiuttag samt förlänga bytesfrekvenserna av ljusar-
maturerna (Partille kommun 2014, s. 26). 

Den sociala dimensionen

Ljus är en av de viktigaste faktorerna för att upple-
va trygghet (SKL 2005, ss. 4-5). För att kunna skapa 
långsiktigt hållbara städer (Boverket 2014, s. 20) med 
låga koldioxidutsläpp kan belysningen på en plats 
vara direkt avgörande för en persons resvanor (SKL 
2005, s. 5). Ur aspekten jämställdhet fyller även be-
hovet av att se över belysningen i stadsrummet. Kvin-
nor oroar sig mest för överfall och våld (Ibid) vilket 
är ur ett genusperspektiv viktigt då det begränsar 
människor från att vilja vistas på en plats under vissa 

staden verkligen är till för alla. Hur säkerhet påver-
kas av belysning är tydligt vid förhållandet mellan oli-

cyklister och tio för fotgängare. Belysningen kan med 
andra ord vara direkt livsavgörande (SKL 2005, s. 
4), speciellt för äldre människor med synsvårigheter 
(SKL 2005, s. 5). Att vara stolt över sitt kvarter är 

6). En god utformad plats som underhålls kan förän-
dra människors perception av platsen och indirekt 
innebära ett rikare uteliv vilket i sig är trygghetss-
kapande och därmed brottsförebyggande (Boverket 
2010, s. 32). 

Den ekologiska dimensionen

avfallshantering. Växlingen från dessa giftiga kvick-
silverlampor till ny, renare teknik innebär inte bara 
lägre driftkostnader utan är även giftfria (Jönköpings 
kommun 2011a, s. 25). Den nya tekniken kan dock 
innebära konsekvenser om den inte nyttjas på rätt 
sätt.  uppstår när ljusfördelningen på 
en plats försöker kompenseras med att öka ljusutbytet 

kan ljusföroreningar bli en konsekvens och ge blän-

nattfåglar (Jönköpings kommun 2011a, s. 19).

LJUSET I KARLSKRONA       10



2.3 Det offentliga rummet

Torget, gatan eller parken - sannolikheten är stor att 
-

das mellan två målpunkter i staden (Gaventa 2006, 
s. 7). Dessa rum utgör stadens mest grundläggande 
element och dess värden för samhället och relationer 
mellan människor betonas inom såväl humanoria och 

80). En förutsättning för att få en djupare förförståelse 
för begreppet, dess uppkomst och användning, är att 
bryta ner begreppet i två delar: och rum.

2.3.1 Offentlighet

Den tyske sociologen Jürgen Habermas skrev boken 
Strukturwander der Öfentlichkeit, mer känd som Borgerlig 

-

ger exempel på hur en växande borgarklass i Europa 
under 1700- och 1800-talet förändrar den politis-
ka scenen och därmed stadens samhällsfunktion 

privatus 
och publicus har enligt Habermas uppfattats på olika 
sätt under olika tidsepoker (1984, 8). Ett exempel är 

-
vat, uppträder under mitten av 1500-talet i Tyskland 
och i det tyska språket (Habermas 1984, 13). Trots 
en hel del teoretiserande om begreppet är 
den än inte fri från olika tolkningar och motsättning-
ar. Exempelvis beskriver Richard Sennett hur ideala 
publika rum är ytor där främlingar ges möjlighet till 
interaktion, utan krav på intimitet eller kontinuitet 

2.3.2 Rum

rum och vad som skapar ett rum 
har även den genomgått en förändring. Ett samtida 
exempel är Internets genombrott i samhället och hur 

-
spännande nätverket. Möjligheten till kravlösa inter-
aktioner och socialt nätverkande medför att gränsen 

Något 
om skriven av Arne Branzell (2007, ss. 1-5) redovisas 
en tankemodell där läsaren ska föreställa sig vara 
omringad av ett yttre kraftfält, en slags rymdbubbla. 

Denna bubbla kan tänjas och förvrängas beroende på 
omgivningens förhållande. Vidare beskriver Branzell 
(2007, 11) hur en bubbla kan komma till när man 
hamnar i ett okänt rum. 

Rummets form, färg och funktion ger upphov till oli-
ka former av rymdbubblor, vilket kan vara en förk-

lägenhet med exempelvis 1 r.o.k (Branzell 2007, 35). 

Mörkt

Varmt

Ljust

Glest

Hotfullt

Tryggt

Tungt

Bländande

Symmetri

Rörelse

Massivt

Trångt

Farligt

Karaktär

Ljust

Kök
Vardagsrum

Hall Sovalkov
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2.4 Referensobjekt

Genom att begreppen  och rum syntetiseras 
bör rimligen en förklaring ges till vad belysning i 

-
met. Förutom att belysning har till avsikt att belysa en 

den även ett estetiskt värde. 

Bilder har en förmåga att besitta mer information 
än text. I detta avsnitt redovisas ett par bildexempel 

världen och syftar till att visa hur ljus kan skapa olika 

Kommuner och Landstings version av Kevin Lynchs 
stadsbildsanalys, där begreppen: stråk, knutpunkter, 
ytor, gränser, landmärken och fonder syftar till att förstär-
ka redovisningen av belysningens potential. För mer 
information av begreppen och dess innebörd - se be-
greppsförklaringen på sida 3. Bild 4

Bild 2

Bild 3

Y

F

“Samhällsplaneringen ska ge samma 
möjligheter till sociala och fysiska aktivi-
teter för invånarna oavsett kön, dag som 
kvällstid. Det innebär att den fysiska miljön 
måste ha en mångfald.” (Boverket 2010, 20)
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 Platsen inringas 
av stadens större kulturinstitutioner och har 
en ljussättning som tar tillvara till de om-
kringliggande byggnadernas estetik. Bild 2 
visar hur valven på Göteborgs konstmuseum 
accentueras med hjälp av belysningen där 
varje pelare ges en egen ljuskäl-
la. Bild 3 visar hur enskilda ob-
jekt kan tillföras med ljus. Bild 
4 visar hur de låga ljuspunk-
terna bemöter marken och där 
indirekt belysning exempelvis 
under trappräcket medför till 
belysning på en trivsam skala 
(SKL 2005, s. 19).



 Denna ljussättning blev nominerad av norska Lyskultur 
till det norska belysningspriset år 2014. Sammanfattat lyder nomineringen att belys-
ningen samverkar med byggnaden och skapar en relation mellan det inre och det yt-
tre och att rådhusets arkitektonik hänger väl samman med platsens utformning och 
belysning. Nya ljuskällor gör det även möjligt med hjälp av ljusstyrning att justera 
ljusarmaturernas ljusutbyte med omgivningen beroende på situation. Bild 5 visar 
hur belysningen tillför ett objekt med ljus, i detta fall ett par trappsteg. Detta är ett 
utmärkt exempel på hur man kan sänka skalan av ljuspunkter och samtidigt bidra till 
ökad säkerhet (SKL 2005, s. 18) så det är möjligt att enklare se vart man sätter sina 
fötter under kvällstid. Denna anläggning är även ett gott exempel på hur en vertikal 
yta blir ett riktmärke och ger området en identitet (SKL 2005, s. 23). Både bild 5 och 
6 visar hur den rödfärgade fasadytan, med hjälp av belysningen, bryter av rådhusets 

Bild 5

Bild 6 Bild 7

LF
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Hur kan belysning påminna omgivningen om platsens 
historia? Eskilstuna arrangerade sin första ljusfestival under oktober 2014. Av alla till-
fälliga ljusinstallationer blev fem projekt permanenta varav ett var ljusinstallationen 
vid Faktoribron. Konceptet med belysningen syftar till att anspela på vattenkraftens 

symbolisera heta masugnar och hur järn ser ut när det är bearbetningsbart (omkring 
1000 grader celsius), detta för att anspela på det gamla gevärsfaktoriet och de gamla 
smedjorna som en gång fanns på platsen och i sig bildar en fond i stadsrummet. 
Belysningen på bron, som visas på bild 8, är funktionsbelysning, men även ett gott 
exempel på hur själva utformningen av ljusarmaturet kan samverka med platsen för 
att berätta något. Konceptet för utformningen av ljusarmaturet är att illustrera hur 
järnets utseende vid 1200 grader celsius när det börjar att krackelera. Då bron är 

-

människor till att välja andra, mer miljövänliga, resvanor. (Ljuskultur 2015) 

Bild 8

Bild 9

Bild 10

L

F

S
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På senare år har ljusevenemang 
runtom Sverige blivit en alltmer 
vanligare företeelse¹. Projektet Lights 
in Alingsås började år 1999 när ett 
antal elever från Ljushögskolan i 
Jönköping och Göteborgs Univer-
sitet samlades för att prova olika 
ljussättningar i offentliga miljöer, 
och har på senare år vuxit och bliv-
it ett av Europas största ljusevene-
mang (The Guardian 2014). Då 
ljussättning av en plats bör provbe-
lysas för att upptäcka oönskade effe-
kter som kan vara svåra att förutse 
(SKL 2005, s. 26), ger ljusevene-
mang praktiker ett utmärkt tillfälle 
att sätta sina idéer i praxis. Föru-
tom att detta ljusevenemang lock-
ar världsledande ljusdesigners till 
Alingsås varje år, så uppskattas lju-
seventet även ha cirka 80 000 besök 
per år (Lightsinalingsås 2015a). 
Projektet har vunnit ett antal priser 
(Lightsinalinsås 2015b), både på in-
ternationell och nationell nivå, och 
vann år 2009 och 2011 “Stora Tu-
rismpriset” vilket är intressant ur ett 
ekonomiskt hållbarhetsperspektiv, 

Bild 11

Belysningen längsmed gångstigen drar 
gränser mellan olika ytor vilket bidrar till 
ökad rumskänsla (SKL 2005, ss.19-20).

Bild 12

skapar en fond i stadsrummet och  bidrar 
till god orienterbarhet på platsen (SKL 
2005, s. 22) och ljus på en mänsklig skala.

Bild 13

FG G

Belysning av kvarteret Klockan. Punkt-
belysning kombineras med fondbe-
lysning av bostadsfasaderna. (SKL 2005, 
s. 16 & 22). Fasadernas olika färger vari-

-
as med ljus 
för att visa 
vart man 
kan sitta.

Bild 14

Bild 15

F Y
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Detta exempel visar ljussättning av en gång- och cykeltunnel där även tun-
nelns omgivning ljussätts för att öka trygghetskänslan. “Problemet är att 
hotet man kan uppleva är inte i själva tunneln utan det är öppningarna i 
tunneln, där bakom kan någon stå och gömma sig...” ¹ menar John Petters-
son. Genom att belysa stråket och dess omgivning på fonder förbättras även 
besökarens adaptionsförmåga till tunneln (Liljefors & Ejhed 1990, s. 54) 
vilket minimerar risken för att bli bländad.  

FS

Bild 16

Bild 17

 Ett resecentrum ställer stora krav på ljusets 
kvalitet och ett naturligt ljus med god färgåtergivning hjälper människor att läsa av tid-
tabeller och se vart trappstegen är (SKL 2005, s. 15). Detta exempel visar hur indirekt 
belysning samverkar med takets unika form utan att blända besökaren. Ljuset riktas mot 

Bild 18

Bild 19 Bild 20

K
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3. ANALYS
3.1 Planeringsförutsättningar

Karlskrona kommun uppmättes den 31 december 
2014 till att vara Sveriges 34:e befolkningstätaste 
stad: 64 348 invånare med en årsförändring på +436 
invånare från år 2013 (SCB 2015). Staden Karlskro-
na är både residensstad för Blekinge län och centralo-
rt för Karlskrona kommun, belägen på fastlandet och 
öarna längs med Blekinges sydöstra delar (Karlskro-
na 2015). 

Trossö är stadens kommersiella centrum (Karlskrona 
kommun 2010, s. 30) och utgör kärnan till den ma-

Karlskrona och dess stadsplan fastställdes år 1683 
med samarbete mellan Erik Dahlberg, Nicodemus 
Tessin den äldre och Carl Magnus Stuart. Denna tid 
var Karl den XI:s regenttid, mer känd som Sveriges 
stormaktstid. Svenskarna hade precis erövrat stora 

-

grunddrag där ett rutnät kombineras med diagonala 
axlar riktade mot större torg eller byggnader, vilket 
skapar en sorts monumentalitet. Karlskrona har se-
dan år 1998 tillhört UNESCO:s världsarvslista på gr-

und av dess historia och bevarande (Karlskrona kom-
mun 2015). I det kommunalt strategiska dokumentet 
“Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun” redovisas 
hur stora delar av staden innefattas av ett riksintresse 
för kulturmiljö (Karlskrona kommun 2010, s. 33) och 
att all form av framtida utveckling bör ta hänsyn till 

-
ga platser nämns som åtgärd för att stärka stadens at-
traktivitet samtidigt som man värnar om världsarvet. 
På Trossö föreslås det en upprustning av Stortorget, 
Hoglands park och (Karlskrona kommun 2010, s. 
36) och hur ett rikt socialt liv ute bland stadens gator 
och torg kan medföra till en ökad trygghetsupplevelse 
(Karlskrona kommun 2010, s. 20). Detta antagande, 
baserat på de redovisade teorierna i det förra kapitlet, 
är tänkvärda att jämföra med hur många gånger be-
greppet “belysning” eller “ljus” nämns i den översik-
tliga planen:

Att belysningsfrågor inte har särskild hög prioritet 
inom kommunen tydliggörs även när man nämn-
er hur tydligare passager och ny belysning kan för-
bättra miljön på gång- och cykelvägar - i Jämjö, en 
tätort belägen 1,5 mil öster om Trossö (Karlskrona 
kommun 2010, s. 61). Då Karlskrona kommun för 
närvarande saknar ett belysningsprogram syftar kom-
mande kapitel till att dels analysera en del av Trossö, 
men även ge exempel på hur belysning kan medföra 
till ett mer hållbart Karlskrona.

Bild 21

Belysning: 2 gånger Ljus: 4 gånger

Stockholm

Malmö

Göteborg

Partille

Jönköping

Karlskrona

Karlskrona kommun

Trossö
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3.2 Fallstudiens gräns

Kartan till höger visar fallstudiens gräns och därmed 
fallstudiens undersökningsområde (blå yta). Gräns-
dragningen baseras dels på en inventering av belys-
ningen under kvällstid där vissa platser är mer prob-
lematiska än andra. Vilka dessa platser är redovisas 
mer utförligt i nästa kapitel Resultat i form av bild- och 
textformat. Fallstudiens ytstorlek och gränsdragnin-
gen baseras även på en uppskattning av vad som bör 
vara genomförbart inom arbetets tidsåtgång.  En av-
vägning mellan en mindre yta eller hela Trossö har 
således motiverats med målram kvalité före kvantitet.
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3.3 Intervjuer

Ur denna genomförda metod gick det att erhålla 
djupare kunskap om de olika informanternas (John 
Pettersson, Johan Röklander, Tobias Olausson Sahlin 
och Kennet Fasth) prioriteringar, erfarenheter och in-
sikter. I detta avsnitt ges en sammanfattning av totalt 
en timme och 39 minuters ljudupptagning. Alla fyra 
intervjuer kan läsas i sin helhet i bifogad Bilaga A. 

För att få en förståelse om informanternas bakgr-
und blev de samtliga ställda frågan att berätta lite 
kort om sig själva. Samtliga utom Kennet Fasth har 
en tvåårig utbildning vid programmet Ljusdesign 
på Jönköpings Tekniska Högskola och arbetar för 
närvarande på konsultsidan istället för någon kom-
mun. Det bör tilläggas att Johan Röklander arbetade 
för Jönköpings kommun under framställningsproces-
sen av belysningsprogrammet, men är numera an-

Frågan “Hur skulle du kunna säga att det skiljer sig från 
5 år tillbaka? Finns det ett större intresse bland kommunerna 
idag?” ställdes till samtliga informanter där alla var 
helt eniga om att det har skett en stor förändring. Allt 

-

nävarande en stor hype gällande belysning och att 

-

ka språnget inom LED-teknik har även medfört stor 
energibesparingspotential. Tobias Olausson Sahlin 
delar Johan Röklanders åsikt men poängterar även 
att LED-dioden för ett fem år sedan kunde ge up-
phov till sämre erfarenheter då tekniken inte var lika 

inser att ett belysningsprogram är en underlättande 
process istället för en försvårande. När Kennet Fasth 
besvarade denna fråga beskrev han utförligt hur det 
har skett en förändring av uppsättning bland olika 
armaturer. Tobias Olaussons Sahlins beskrivning av 
LED-teknikens svagheter för fem år sedan kan härle-
das till Kennet Fasth erfarenheter vid bytet av lam-
parmaturer inom Partille kommun. Han beskriver 
hur denna ljuskälla var dyr och lös dåligt, men att 
förbättrade varianter av LED-armaturer har gjort det 
möjligt att även styra belysningen och ljusfärg vilket 
har gett upphov till att man tänker mer på belysnin-
gens estetiska värden. 

Då dessa informanter tillhör två olika kommunala 

I John Petterssons och Johan Röklanders intervjuer 
ställdes frågan om projektet Uthållig kommun och 
vad detta projekt innebar och vad det mynnade ut i 
för konkreta åtgärder av den fysiska miljön. John Pet-
tersson beskriver att det var kollegan Julia Engberg 
vars anställning på Jönköpings kommun la grund för 

Jönköpings kommun. Johan Röklander som var ans-

varig för att ta fram ett belysningsprogram beskrev 
även hur projektet Uthållig kommun är en satsning av 
Energimyndigheten där ett kluster av kommuner 
delar med sig av sina erfarenheter av spjutspetste-
knologi. Tre av fyra projekt realiserades inom projek-
tet där ett av de tre var förbättringar av gångtunnlar. 

inom Jönköpings innerstad. John Pettersson beskriver 
dels tillvägagångssättet av åtgärden för  gångtunneln 
under intervjun och vad som är tydligt är att tidig-
are erfarenheter vid utförande av belysningsåtgärder 
väger tungt. John Pettersson beskriver hur idéen om 
att måla tunnelns väggar och tak vita härstammar 
från tidigare projekt vid ljussättning av Ishotellet i 

mörka kunde ljussättningen av Ishotellets långa tun-

Vid genomförande för Partilles belysningsprogram 
beskriver Kennet Fasth hur en tjänsteskrivelse från 
kommunstyrelsen med önskan att ta fram ett be-
lysningsprogram för Partille centrum. Tobias Olaus-
son Sahlin beskriver hur detta projekt gick ut på en 

-
bud på uppdraget. Vidare beskriver båda proces-
sen med startmöte och att ett gestaltningsprogram 

man uppmärksammat ljuset, men att det var väldigt 
löst formulerat. Vidare beskriver Tobias Olausson 
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-
beståndet. Här går det att tyda stora skillnader mel-
lan Jönköpings och Partilles belysningsprogram, dels i 
syfte, genomförande och resultat. Då bägge program 
härstammar ur en idé om framtida stadsutveckling är 
Jönköpings belysningsprogram mer fokuserat till det 
konkreta och det redan byggda. I Partilles fall base-
rades belysningsprogrammet ur ett gestaltningsförs-
lag för framtida stadsutveckling av det centrala Par-
tille, vilket Tobias Olausson Sahlin även noterar gör 
det hela svårare då ljussättning oftast sker av något 
konkret. Vidare förklarar han hur ambitionen genom 
projektet var att konstant lyfta fram arkitekten och 
kommunens förslag och förklarar hur viktigt det är 
med god kommunikation. 

Till de bägge ljuskonsulterna Tobias Olausson Sahl-
in och John Pettersson ställdes frågan om hur man 
går tillväga vid analys av belysningen av olika platser 
där en kort beskrivning av stadsbildsanalysen skriv-
en i handboken Nattens ljus (SKL, 2005). Bägge 
var överens om att man det inte nödvändigtvis går 
att vara så systematisk som boken poängterar utan 
istället nämner hur provbelysning av en plats kan un-
derlätta analysen. John Pettersson beskriver även hur 
nyttjandet av provbelysningar kan användas som ett 
sätt att erhålla information från medborgare på plats. 
Vid genomförande ges möjlighet för en dialog mellan 
ljusdesigners och medborgare. 

Fördelarna med belysningsplanering enligt samtli-
ga informanterna tycks vara stora, men trots det så 
är det inte alla kommuner som har ett kommunalt 
belysningsprogram. Frågan: Karlskrona kommun har för 
närvarande inget kommunalt belysningsprogram. Varför tror du 

primära orsaken? John Pettersson menar att mycket ber-

inte vet vad det är enligt egen empirisk fakta. Han 
förklarar att få förstå att en kommunal planering kan 
medföra till bättre kvalité för en lägre kostnad. Johan 
Röklander ger en övergripande förklaring och menar 
att det kan såväl grunda sig i att en kommun har gjort 
en analys av sitt belysningsbestånd och beslutat att 
man inte behöver ett kommunalt belysningsprogram. 
Kennet Fasth är även tydlig med att man bör vara 

belysningsprogram i första hand. Johan Röklander 
-

nas en risk att tjänstemännen inte vet vad ett sådant 
-

bias Olausson Sahlin kompletterar med insikten att 
mycket kan bero på sedimenterade arbetsmönster på 
kommunerna och att man ur en bekvämlighetsaspekt 
inte väljer att sätta sig in temat belysning. 

En tydlig skillnad går att erhålla vid samtal mellan 
de fyra informanterna och dess prioriteringar av be-
lysning inom staden. Då Kennet Fasth var väldigt 
kunnig gällande olika sorters ljuskällor, mängd, 

påverkan och kunde ge en god beskrivning av nuläget 
gällande belysningssituationen i Partille var de andra 
tre informanterna under samtalet mer inriktade till 

-
met. Johan Röklander ger en beskrivning av ljuset 
som en symbol för frihet, framåtskridande energi 
uppåt och är en del i det hela som bygger det goda 
rummet, men är väldigt tydlig med att belysningens 
påverkan även har gränser. Belysningen är med an-

utformning och genom att konsekvent välja att belysa 

man påverka människors uppfattning. 

Informanterna poängterade även belysningspro-
grammets giltighet. Både Tobias Olausson Sahlin 

dessa program endast blir snygga skrivbordsdoku-
ment. Johan Röklander ger ett exempel på en kollega 
som hade till uppgift att undersöka en organisation i 
en kommun där hon kunde räkna att det fanns 111 
olika program med riktlinjer. Förutom att belysning-
sprogram och dess tillämpning inom en kommun kan  
den även ge upphov för ökad skyldighet och ansvar-
stagande, men även reda ut eventuella konkurrens-
förhållande inom olika förvaltningar menar Johan 
Röklander. Då olika förvaltningar har olika budget 

stolarna om det saknas en total enighet kring pro-
grammets syfte, lösningar och budget. 
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3.4 Nulägesanalys

Val av problemområde

Visuell utvärdering

Kvällsrundvandring

Reflektion

Reflektion

Kvällsrundvandring
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hållbarhet används i både Partilles och Jönköpings be-
lysningsprogram med avsikt att ge en nulägesanalys av 
belysningen i dagsläget. Hur ser det då ut i Karlskrona 
idag? 

Under ett antal kvällar i april månad genomfördes 
kvällsrundvandringar inom fallstudiens undersökning-
sområde med syfte att inventera belysningen på Trossö. 

Illustrationen till höger visar en typ av tankespiral för 
genomförande av nulägesanalysen och analys av varje 
problemområde. Efter den första kvällsrundvandrin-

observerats och förankrades sedan med studerat do-
kumentmaterial. Denna process upprepades med en 
till kvällsrundvandring, dels för att  inhämta ny infor-
mation men även jämföra de olika kvällsrundvandrin-
garna med varandra och på så sätt sålla bort event-
uella engångsavvikelser. De platser som kunde länkas 
samman med dokumenten genomgick en första visuell 
utvärdering där ett antal problemområden kunde iden-

Inledningsvis kommer detta avsnitt att ge generella ex-
empel på belysningssituationen på Trossö och ge en 
sammanfattning av kvällsrundvandringarna. Därefter 
redovisas valda problemområden.



-

Bilden visar ett till ex-
empel på en lampa som 
är ur funktion. Här 
är stolpavståndet stort 
vilket gör ytan mellan 
stolparna kan upplevas 
som mörk. Ur ett säker-
hetsperspektiv kan den-
na plats bli problema-
tisk då olycksrisken blir 
större efter mörkrets in-
brott (SKL 2005, s. 4). 

en metod bland vissa 
kommuner att släcka 
vissa lampor för att spa-
ra energi (SKL 2005, 
s. 52). Oavsett om det-
ta är tanken vid denna 
plats, eller om arma-
turet behövs ersättas, 
är det tydligt på bilden 
till vänster att se hur 
ojämnt fördelatt ljuset 
är på platsen.

Ljus vid 
övergångsställen minimerar olycksrisken (SKL 2005, s. 15). Vid den-
na korsning har ett av armaturernas skyddskåpa gått sönder. Ljusför-
delningen på platsen blir därför koncentrerad till vägbanan och Ronne-
bygatans linspända belysning i bakgrunden. Vid underhåll av belysning 
är det viktigt att åtgärda trasiga armaturer snabbt, då miljöer utsatta för 
vandalism inbjuder till mer vandalism (Jönköpings kommun 2011, s. 9). 
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   3.4.1 Genrella exempel



Detta exempel 
längs med kajen vid Östers-
jöskolan bakom Sparrens-
gården kan också skapa en 

-
ningen är den enda på plats 
vilket skapar stora ljuskon-
traster. Genom att accen-
tuera fasaden på Östers-
jöskolan med belysning 
kan kontrasterna minska 
och istället ge upphov för 
en ökad rumslighetskänsla 
(SKL 2005, s. 9).

Om en yta är kraftigt belyst kan 
omgivningen upplevas som mörk och är en konsekvens 
av ögats förmåga för ljusadaption (SKL 2005, s. 9). 

i stark kontrast med omgivningens mörka rum vilket 
kan ge upphov för onödigt bländningsobehag (Lilje-
fors & Ejhed 1990, s. 62). Denna LED-display skiftar 
även mellan olika reklambudskap, vilket gör att ögat 
tvingas att anpassa sig till ljusnivåerna i olika cyklar 
(SKL 2005, s. 10). Genom att låta belysningen till och 
från platsen gradvis öka kan känslan av bländning 
förminskas (SKL 2005, s. 9).
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Fondbelysning på of-
fentliga byggnader är en metod för att 
skapa ökad rumslighet på en plats (SKL 
2005, s. 22). Till skillnad från ljussät-
tningen av Götaplatsen (s. 13) kom-
bineras inte denna plats med höga och 
låga ljuspunkter. Genom att exempelvis 
accentuera kyrkans entré och arbeta 
med detaljbelysning kan platsen få en 
mer intim prägel och på så sätt bättre 
omväxling, vilket gör platsen mer spän-
nande. (SKL 2005, s. 16)

Både ljussättningen av 
denna kyrka och Fredrikskyrkan har 
ljusarmaturer placerade ett antal me-
ter ifrån byggnaden vilket kan medföra 
till att byggnaden upplevs som platt. 
Då belysning är en form av design och 
bör samverka med byggnaden är det 
möjligt att ifrågasätta ljussättningen 
av denna plats. Framhäver belysnin-
gen på denna plats byggnadernas un-
ika arkitektur eller syftar den enbart 
till att verka som funktionsbelysning? 
(Santen 2006, s. 53)
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-
Under kvällsrundvandringarna var det tydligt att belysningen på många 

underhåll av belysningsanläggningen en viktig del i planeringen och har tydlig 
koppling till trygghet, säkerhet, energiåtgång och ekonomi” (Partille kommun 
2014, s. 26). Ljus försämras successivt och det kan därför vara svårt att upptäcka 

s. 20). Det är först när man synliggör de brister en plats har gällande belysning 
-

då belysningen är ur funktion, speciellt vid övergångsställen (SKL 2005, s. 15). 
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Borgmästarekajen

Hoglands park

Stortorget

Borgmästaregatan

Landbrogatan

Ronnebygatan

Järnvägsstationen
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3.4.2 Lynch-analys

Kartan till höger visar undersökningsområdet och en 
sammanfattning av kvällsrundvandringarna där olika 
element i stadsrummet, baserat på en Lynch-analys, 

-
ar viktiga gång eller gång- och cykelstråk inom un-
dersökningsområdet. Det gäller främst stråken längs 
med Borgmästarekajen, Landbrogatan, Borgmästar-
egatan och Ronnebygatan. Hoglands park och Stor-
torget pekades ut som ytor (Y) med viss betydelse där 
Hoglands park utgör en grön oas i stadsrummet. Vid 

-
na centrum), utmarkerat med ett K för knutpunkt. 
Denna plats nyttjas frekvent av resenärer och är en 

-
dra ytan är Stortorget och är undersökningsområdet 

möts. Detta torg med en ytstorlek på 100 x 200 meter 
-

faldighetskyrkan, Vattenborgen och landmärket Fre-
drikskyrkan. Ronnebygatans väst-östliga sträckning 
är Trossös primära shoppingstråk där majoriteten 
av stadens handelsverksamheter är lokaliserade. 

Dragsö. Dessa delar sammanlänkas med vägen Borg-
mästarekajen. Det stora järnvägsområdet utgör en 
tydlig gräns (markerat med blåstreckad linje) och kan 
upplevas som en barriär i stadsrummet.

K

Y

Y



4. RESULTAT
Ur den genomförda nulägesanalysen gick det att iden-

-
rådet. Dessa fyra problemområden: Gångtunneln, 
Borgmästarekajen, Hoglands park och Stortorget 
kommer att brytas ned i tre planeringsmoment, analys, 
vision och gestaltning. I analysdelen kommer en översik-
tlig kunskap att sammanställas om problemområ-
det och dess omnejd, detta för att skapa en större 
förståelse om platsen (SKL 2005, s. 24). Begrepp 

några begrepp som kommer att beröras vid analys 
av varje problemområde. I visionsdelen formuleras 
vad det är man vill uppnå på platsen med hjälp av 
belysning. Några exempel på visioner kan vara mer 
socialt inriktade där förbättrad tillgängligheten för 

-
skänsla är några exempel. Andra visioner kan vara 
mer ekonomiska där belysningen bör stärka en viktig 
knutpunkt för konsumtion eller förstärka upplevelsen 
av kommunens framåtanda och framtidsambition. 
Ekologiska visioner som energiförbättring kan ibland 
också vara tillräcklig. I gestaltningsdelen kommer 
konkreta belysningsförslag att redovisas med skiss-
er och databaserade visualiseringar där belysnings-
förslaget argumenteras med hänvisningar till doku-
ment och genomförda intervjuer av uppsatsens fyra 
informanter med erfarenhet inom såväl privat- och 
tjänstemannasektor. 

Gångtunneln

Hoglands park

Stortorget

Borgmästarekajen

27       LJUSET I KARLSKRONA 



4.1 Gångtunneln

4.1.1 Analys

Borgmästarekajen och Österleden är de enda vägar-
-

tiga gång- och cykelstråk som förbinder Trossö med 
fastlandet. Då järnvägsstationen utgör en barriärsli-

från östra delarna av Trossö, antingen ta en omväg 
mot Blekingegatan och cykla väster om järnvägen. 
Den enda säkra passagen mellan Borgmästarekajen 
och Österleden är därför en 35 meter lång gång- och 
cykeltunnel. Denna tunnel kan vara svår att hitta 
om man inte vet vart den ligger från början.  Bilden 
nedan visar hur platsen kan upplevas under dagtid.

Under kvällstid är det desto svårare att orientera sig 

en bild på entrén till tunneln. Det är först när man 
närmar sig platsen själva entrén uppenbarar sig. Det 
första som är märkbart vid tunneln är tillgänglighet-
en, eller snarare bristen på god tillgänglighet. Det 

-
tionsförhindrade och barnvagnar att färdas på, men 
det dåliga underhållet av material gör att platsen kan 
upplevas som mer övergiven än omhändertagen. 
Trappstegen är ojämna och det är svårt att veta vart 
man sätter sina fotsteg i mörkret. Ljusfördelningen 
på platsen är fokuserad till mitten av tunneln. Några 
ljusarmaturer längs med väggarna eller vid omnejd 

-
son menar kan ge upphov till en känsla av otrygg-
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het. Ljuskällan i tunneln består av högtrycksnatrium. 
Denna ljuskälla har ett långt serviceintervall men är 
mer lämpad vid större motorleder då dess förmåga 
att återge rätt färger är dålig (SKL 2005, s. 47). Att 
ljussätta en tunnel med denna ljuskälla kan därför 

vara problematisk. Förmågan att inte kunna se an-
dra människors ansikten kan ge upphov till en ökad 
otrygghetskänsla. För att komma till rätta bör ljussät-
tningen vara anpassad så att det är enkelt att tyda 
rätt färger och mötande människors ansiktsuttryck. 
Bilderna till höger visar hur platsen upplevs i tunneln 
under dag- och kvällstid. 
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4.1.2 Vision

Av analysen var det möjligt att påstå att platsens ap-
-

att det är svårt att veta att tunneln existerar om man 

aspekt är otrygghetskänslan. Skillnaden mellan dag- 
och kvällstid är just som uttrycket syftar på, som dag 
och natt. Under dagtid kan solljuset leta sig ner till 
tunnelns bägge entréer, men under kvällstid överges 
dessa ytor och är mörka. Förutom en överhängande 
otrygghetskänsla kan det även bli problematiskt för 
människor med nedsatt synförmåga. Ögats adap-
tionsförmåga minskar med åren (Liljefors & Ejhed 
1990, ss. 41-43) vilket gör att platsens ljusfördelning 
är ojämn och skapar höga ljusnivåer, vilket kan med-
föra en bländande känsla. Ur analysen går det därför 
att lista upp tre visionära punkter den nya gestaltnin-
gen för platsen bör förbättra:

• Öka trygghetskänslan på plats

• Förbättra orienterbarheten till och från tunneln

• -

en gångtunnel i centrala Jönköping. Detta referen-
sexempel är lämplig då dessa tunnlar hade liknande 
förutsättningar; stenbeläggning på väggar och tak, 
dålig ljussättning vid entréerna och högtrycksnatri-
um som primär ljuskälla. Under intervjun med John 
Pettersson beskrev han hur materialet av tunneln är 
lika viktig som ljussättningen. Valet att måla tunneln 
vit baserades ur tidigare ljussättningar av gångtun-
nlarna av Ishotellet i Jukkasjärvi. Istället är det tyd-
ligt att ett stort fokus av ljussättningen är fokuserad 
till tunnelns  entréer. Genom att arbeta med indirekt 
belysning och mer naturliga material i form av trärib-
bor är det möjligt att göra entréerna ljusare, förbät-
tra ljusfördelningen vilket underlättar den mänskliga 
adaptionsförmågan, men även göra det svårare för 
vandaler att slå sönder ljusarmaturerna ¹. 

Bild 22

Bild 23

Bild 24
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4.1.3 Gestaltning

Det rödmarkerade strecket på kartan ovan represen-
terar gångtunnelns sträckning under järnvägen. De 

dels vart varje bild förhåller sig till problemområdet, 
men även i vilken riktning.

Notation 1. Vid tunnelns västra entré skapade den omgivande vägbelysningen stora skuggor över trapporna. 

Notation 1

Notation 2

Notation 2. Genom att ljussätta ver-
tikala ytor med indirekt belysning 
skulle ljuskällorna dels bli mindre 
bländande, men även förbättra män-
niskors adaptionsförmåga på plats 
(SKL 2005, ss. 9-10). Inspiration går 

träribbor placeras vid entrépunkter-
na. Räcket nyttjas på så sätt att be-
lysning monteras vid varje vertikal 
stolpe. Detta skapar en kontinuerlig 
linje med ljuspunkter vilket skapar 
en förbättrad vägledning och visuel-
la barriärer mellan trappa och plan 
yta (SKL 2005, s. 9). 
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Notation 3. Skisserna förädlades till 
ett fotomontage. De tidigare mörk-
grå betongväggarna målas vita för 

2006, s. 13). Detta ger upphov, likt 
förslaget av gångtunneln i Jönköping, 
för en ljus, vertikal yta där ett mindre 
ljusutbyte krävs från ljuskällorna för 
att ge platsen en jämn ljusfördeln-
ing. Då platsen består till stora delar 
av hårda material som betong, järn 
eller sten kompletteras denna plats 
med ett par träribbor. Dessa trärib-
bor, till skillnad från den andra no-
tationen, är placerade så att vinkeln 
är parallell med trappans lutning. 
Genom att beskydda ljuskällorna 
bakom träribborna från vandalism 
blir det desto svårare för vandaler att 
förstöra platsens ljussättning, sam-
tidigt som ljuskällornas (förslagsvis 
LED) mer naturliga ljusfärg gör att 
det blir enklare för människor att 
tyda olika objekt i sin omgivning. 
Den indirekta belysningen komplet-
teras med punktbelysning längs med 
gångräcket som skapar en förbättrad 
rumsindelning och hålla belysningen 
på en mer mänsklig skala (SKL 2005, 
s. 13). 
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Notation 1

Notation 2

Notation 3

Notation 1, 2 & 3. Tunnels östra en-
tré kan nyttja liknande princip när 
det gäller ljussättning av vertikala 
ytor. För att bryta ljussättningens 
monotona riktning skisserades tre 
punkter där ljuset bryter riktning 
och istället riktas diagonalt tvärsöver 
det horisontella planet. Genom att 
tillåta vissa partier vara mindre ljusa 
och andra mer skapar ljuset en slags 
rytmisk följd. I den tredje notationen 
visas hur lamparmaturerna är göm-
da bakom en träribba för att mini-

0,75 m 0,75 m 0,75 m

13,99 m 2,
59

 m

0,
27

 m

Notation 4
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I taket installeras spotlights och verkar som direkt belysningen inom tunneln. Bänkar placeras intill tunnelns väggar och baseras på en liknande princip applicerad av en 
gångtunnel i Alingsås (se s. 19). RGB-teknik installeras bakom bänkarna och ljussätter väggarna i olika kulörer. Genom att denna teknik appliceras ges möjligheten genom 
olika styrsystem att förändra färgen. Exempelvis kan olika kulörer representera olika årstider, månader, högtider eller evenemang, vilket kan göra att tunneln känns mindre 
monoton och istället mer omhändertagen. Johan Röklander poängterar att rörelsestyrd belysning även kan ge upphov till såväl energibesparingar men även att människor 
känner sig mer välkomnade till en plats. Förslagsvis skulle de ljuskällor med RGB-teknik ändra sitt ljusutbyte när en person rör sig ned mot tunneln.
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4.2 Borgmästarekajen

4.2.1 Analys

Borgmästarekajen är ett av Trossös viktigaste gång- 
och cykelstråk och förbinder fastlandet med Saltö och 
Dragsö. Borgmästarekajen sträcker sig från området 
vid gångtunneln till korsningen vid Skeppsgossega-
tan/Arklimästaregatan. Belysningen består längs med 

dedikerad endast åt gång- och cykelbanan, i andra, 
mer norra delar, är stolphöjden betydligt högre. Bil-
derna på denna sidan visar hur problemområdet ser 
ut under dagtid. Det är enkelt att orientera sig och 
träbänkarna längsmed kajpromenadena bemöter 
vattenytan med sin trappliknande form. 
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Under kvällstid förändras platsens karaktär. Ljusför-
delningen på platsen är koncentrerad intill den stora 
vägbanan och de höga lamparmaturernas stolphöjd 
gör att platsen känns storskalig och skapar skuggor 
längsed de pittoreska träbänkarna. För människor 
med nedsatt nedsatt synförmåga (Liljefors & Ejhed 
1990, ss. 41-42) (SKL 2005, s. 4) kan det vara svårt 
att veta vart gränsen går, vilket kan öka olycksrisken. 
Under kvällsrundvandringen gick det även att kon-
statera att underhållet av belysningen inom hela un-

en oacceptabel hantering av belysningen blir således 

som är ur funktion. Gränsen mellan gång- och cykel

ge upphov för en högre säkerhetsrisk för förbipasser-
ande. Ljusfärgen är varm då samtliga ljuskällor på 
platsen består av högtrycksnatrium. Längsmed det-
ta stråk ges förbipasserande möjlighet att slå sig ned 
vid en parkbänk och betrakta världsarvsstaden. En 
tanke hur dessa platser nyttjas under kvällstid saknas. 
Bilderna till höger visar hur en parkbänk skapar ett 

denna parkbänk in i ett täcke av mörker, vilket gör 
att platsen förlorar sin rumsliga karaktär. Genom att 
arbeta med belysning på en mer mänsklig skala och 

skulle orienterbarheten och trivsel kunna förbättas.
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4.2.2 Vision

visionära mål för Borgmästarekajen: 

• Förminska olycksriskerna 

• Förstärka gaturummets karaktär 

• Förbättrad marknadsföring 

Ett av de största problemen denna plats har är olycks-
-

belysning vilket medför till att olycksrisken ökar vid 
de platser där belysningen intill kajkanten är ur funk-
tion. En annan aspekt är belysningens storskalighet 
där de höga stolphöjderna medverkar till en ökad 
risk för störande spilljus in i byggnader, men även 
risk för bländning av förbipasserande (SKL 2005, s. 
47). Genom att arbeta med en lägre stolphöjd, vilket 
resulterar till en lägre ljuspunktshöjd, är det möjligt 
att ge kajstråket och gång- och cykelbanan en mer 
intim känsla (SKL 2005, s. 49) och på så sätt stärka 
gaturummets  karaktär. Då armaturen endast nyttjas 
under kvällstid är det viktigt att de pryder stadsrum-
met på ett lämpligt sätt även under dagtid. Här ges 
möjligheten att inkorporera spännande arkitektur likt 
belysningshanteringen av Faktoribron i Eskilstuna 
där man använder stadens historiska kontext i val av 

utformning.

4.2.3 Gestaltning

Belysningen på platsen är storskalig och kajkantens 

Genom att sänka problemområdets ljuspunktshöjd 
och arbeta med låg pollarbelysning (SKL 2005, s. 

och träbryggan bättre. Då armaturerna bör tillföra 
platsen på ett eller annat sätt applicerades metoden 
skissering för att ta fram nya idéer för utformning av 
pollarbelysning. 

Notation 1

Notation 1 & 2. Efter ett antal skisser började formen 
av ett ankare att framträdas. Placeringen av detta ob-
jekt ändrades med hänsyn till hur belysningen skulle 
kunna förenas in i formen.

Notation 2
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Notation 3. Ankaret roterades. Förutom att anka-
ret är en stark symbol för det marina liv staden så 

idén om det var möjligt att ta del av stadens funk-
tion som örlogsstad. Ljussättningen vid Faktori-
bron i Eskilstuna användes som referensexempel 
i tankeskissen där belysningen, förutom att verka 

till att berätta något om platsen och dess historia. 
Vad kunde belysningen berätta om denna plats? 
Tankarna fördes istället vidare till Karlskrona stor-
hetsdagar, men pennan ville något annat. Rakare 
linjer av utformningen förde tankarna till nutid där 
armaturet kom att likna mer och mer Försvars-
maktens toppmoderna stridskorvett Visbyklassen, 
som lämpligt nog tillverkas i Karlskrona. 

0,22 m

0,
66

 m

1,
68

 m0,52 m

0,66 m

0,52 m
0,

16
 m

Notation 4. Skisserna förädlas i ett 3D-program där det även 
är möjligt att visa belysningens riktning och placering på pol-
larbelysningen.

Vy framifrån.

Vy från vänster.
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Notation 5. Bilden ovan är ett fotomontage och visar hur pollarbelysningen accen-
tuerar kajkanten och skapar en gräns mellan gång- och cykelbanan och träbryggan.
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Norr om problemområdet (se sida 37) belyser man trädstråket intill kajen. De låga 
ljuspunkterna bidrar till en trivsam skala (SKL 2005, s. 19) och verkar tillsam-

ett rum i det större rummet där förbipasserande ges möjlighet att slå sig ned och 
vila under dagtid. Under den visuella utvärderingen gick det att fastslå att platsen 
upplevdes mörk under kvällstid och skillnaderna i ljusutbyte mellan vägbanan och 
omkringliggnade området vid parkbänken var stor. Förutom att arbeta med belysa 
trädkronorna med punktbelysning under kvällstid förstärks de två omkringligg-
nande träden vid parkbänken med hängande belysning, likt referensexemplet från 
Lights in Alingsås (se bild 13, sida 15). Den hängande belysningen kan exempelvis 
prepareras med RGB-teknik och styrteknik vilket gör att det är möjligt att släcka 
belysningen under vissa årstider, eller skifta färg. På träden kan mindre spotlights 
riktas mot bänken och belysa objektet. Vid provbelysning bör ljusutbytet justeras så 
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4.3 Hoglands park

4.3.1 Analys

I nulägesanalysen var det möjligt att fastslå genom 
ett antal kvällsrundvandringar att undersökningsom-
rådets belysning bestod till största delar av högtryck-
snatrium som primär ljuskälla. Detta var även fallet i 
Hoglands park. Under dagtid karaktäriseras parken 
av liv och rörelse. 

problemområdet och används av förbipasserande till 
och från Trossö. Nedan visas Landbrogatans gång- 
och cykelstråk med vy mot syd.

Gunnar Nilsson vilar här ensamt i mörkret. 

Bilden visar hur ljuskällans orange-gula ljus gör att 
grönskan inte upplevs som naturlig. Ljuskällan har en 
dålig färgåtergivningsförmåga (SKL 2005, 47).  

Under en solig lördagseftermiddag blir parken till en 
naturlig mötesplats för invånarna. Bänkar placeras 
till de olika rummens utkanter.

Parken är en av de få gröna ytor inom undersökning-
sområdet. Bilden visar hur barnfamiljer, unga och 
äldre använder parken för såväl avkoppling som 
rekreation.
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Förutom att många lamparmaturer är smutsiga är 
en del sönderslagna och helt ur funktion. Detta gör 
att ljusfördelningen blir ojämn och skapar mörkare 
partier.

Funktionen av dessa bänkar är otydlig efter mörkrets 
inbrott. Då ljus kan skapa olika sorters atmosfär (SKL 
2005, s. 3) är det relevant att fråga vilken atmosfär 
detta ljus skapar.

-
ra häckar.

Lamparmaturet inom den vita cirkeln är ur funktion. 
Ljusfördelningen blir skev vilket skapar mörka partier 
längsmed grusvägen.

Ännu ett exempel på lamparmatur som är ur funk-
tion.
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Vid parkens nord-västra delar har LED-belysning installerats. I bilden ovan visas lamparmaturer med högtry-
cksnatrium i bakgrunden och LED-teknik i förgrunden. Då LED-armaturets ljusfärg kan uppfattas som mer 
kallt är dess förmåga att återge färger bättre än den mer varma ljusfärgen från högtrycksnatriumlamporna. 
Under den visuella utvärderingen märktes det hur starkt ljusutbytet var från dessa LED-armaturer. Bilden till 
vänster visar utformningen dels utformningen av armaturet samt hur hög ljusnivån var. Risken för bländning 
av dessa armaturer är stor då kontrasterna mellan de ljusa partier och mörka partier är hög. Ett sätt att minska 
kontrasterna är antingen att minska på LED-aramturernas ljusutbyte, alternativt att belysa omgivningen bättre. 
(Liljefors & Ejhed 1990, s. 64)
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Ljusfördelningen i parken är koncentrerad till park-
ens grusade gångvägar. Parkens gröna ytor är mörka 
och kan i kombination med buskage upplevas som 
otrygga.

-
lysta under kvällstid. Denna entré (från väst) är rela-

Parkens norra entré. Ljusfördelningen är lokaliserad 
mot vägbanan. Parken kan därför upplevas som mörk 
och otrygg.

Bilden ovan visar hur ett övergångsställe står i mörk-
er. Genom att belysa kring övergångsstället kan oly-
cksriskerna minska (SKL 2005, s. 15). 

och dess anspråkslösa fasad. 

Det har tidigare funnits ett cykelförbud i parken som 
numera har upphävts. Bilden ovan visas hur belysnin-
gen och cykelparkeringen samverkar med varandra.
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4.3.2 Vision

Följande 5 visionära mål har formulerats baserat på 
den genomförda analysen av problemområdet:

• Förbättrad trygghetskänsla
• Förbättra orienterbarheten
• 
• Förstärka parkens monumentalitet
• 

Ljusfördelningen i parken är koncentrerad till de gru-
sade gångvägarna vilket skapar stora kontraster med 
parkens gröna, obelysta, ytor. Illustrationen till höger 
visar ljuspunkterna (blå) och hur en eventuell fördeln-
ing av ljuset i olika riktningar (lila) skulle förminska 
de stora kontrasterna av ljuset inom parken. Då park-
en nyttjas väl av kommunens invånare under dagtid 
är denna vision formulerad så att invånare även får 
anledningar till att besöka parken under kvällstid. 
En ny ljussättning av parken skapar även möjlighet 
till att byta ut gammal teknik (högtrycksnatrium) till 
ny (LED), vilket förbättrar belysningens förmåga att 
återge korrekt färger, men även minska på energiför-
brukningen. Hoglands park karaktäriseras av barocka 
inslag. Det klassiska rutnätet som bryts med diagonal-
er, riktade mot en staty eller ett monument är typdrag 
för barocken. Genom att tillåta belysning att förstärka 
parkens monumentalitet förbinds parken till övriga 
delar på Trossö och dess historia. Under analysen var 

det även tydligt att det saknades belysning vid en del 
övergångsställen (röda streck på illustrationen ovan). 

streck) till vänster. Genom att använda en annan typ 
av belysning här kan orienterbarheten under kvälls-

-

ktbelysning kan kombineras med funktionsbelysning.

Bild 25

Bild 26
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4.3.3 Gestaltning I bakgrunden ser vi galleri-
an Kronans fasad (i brunt 
tegel) och Café Parken.

Gallerian Kronans fasad 
accentueras med vertikalt 
riktade LED-lampor med 
RGB-teknik. Den på da-
gen intetsägande tegelväg-
gen blir under kvällstid en 
yta för identitetsstärkande 
belysning (SKL 2005, s. 
23). Mindre ljuspunkter 
placeras vid planterin-
garna för att förstärka 
gränserna mellan de olika 
rummen i parken. 
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Bilderna visar hur belysning av statyn på Karl den XIII kan förbättra orienterbarheten till parken och skapa 
dramatik. Statyn är placerad mitt i den barocka parken där parkens spatiala utformning möjliggör en öst-västlig 
siktlinje. Genom att bryta denna siktlinje med en ljussättning av statyn skapas ett fondmotiv i stadsmiljön, vilket 
enligt informanterna kan ge upphov till ökad trygghet då man går mot ljus istället mot mörker. 

Vy mot syd-ost. Fyra ljuspunkter från fyra olika rik-
tningar gör att statyn är belyst 360 grader runt sin 
egen mittpunkt. 
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Vy mot nord-ost. Under den visuella utvärderingen 

i parkens nord-västliga delar är starkt bländande, 
men även att den nuvarande belysningen medför 
dålig färgåtergivning. Ett förslag till problemlösning 
är därför att nyttja den nya tekniken, men att utfor-
ma ett nytt lamparmatur som inte skapar bländan-

vilket i längden skapar längre serviceintervall, mindre 
energiåtgång och därmed både ekonomiska och ekol-
ogiska vinster ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Figurerna till höger representerar hur ljuset fördelas 
via en direkt och indirekt belysning. Det direkta ljuset 
från det nuvarande lamparmaturet distribuerar ljuset 
direkt från ljuskällan (högtrycksnatrium) till marken. 
Detta ger upphov till stora ljuskontraster vilket kan 
ge upphov till en bländande känsla (Liljefors & Ejhed 
1990, s. 101). Den röda linjen symboliserar det direk-

på det nya armaturet som istället arbetar med indi-
-

amturets takhölje och sedan mot sin omgivning (blå 
linje).
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Bilden illustrerar ett 

övergångsställen där be-
lysning är frånvarande 
vilket ökar olycksrisken 
(SKL 2005, s. 15). Notera 
även hur fasadbelysningen 
konkurrerar med ljusut-
bytet på platsen. Detta 
skapar stora ljuskontraster 
mellan mörka och ljusa 
ytor. 

Ett sätt att förbättra ljus-
distributionen av ett 
övergångsställe är att ar-
beta med belysning som 
dels avviker från övrig 
belysning, men som 
även belyser ytor vid 
övergångsstället (SKL 
2005, s. 15). I bakgrunden 

-
belysningen på gallerian 
Kronans fasad stärker ori-
enterbarheten. 
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Ett sätt att fördela ljuset i parken utöver gångstråken 
är att ljussätta buskage och träd mellan grusvägarna. 
Detta är ett sätt att skapa ökad trygghet och variation. 
(SKL 2005, s. 18).

-
ar i parken. Genom att belysa 
dessa stärks den nord-sydliga 
riktningen och skapar variation 
i parken. Belysningen kombin-
eras med den vanliga funktions-

-
ningen inte blir påträngande. 
Dessa LED-lampor kan ingå i 
ett styrsystem vilket gör det mö-
jligt att dimma belysningen med 
hjälp av rörelsesensorer för ener-
gisparande ändamål. Om någon 

ökar ljusutbytet.
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4.4 Stortorget

4.4.1 Analys

Ljusfördelningen på Stortorget är koncentrerad till 
de höga ljuspunkterna vid torgets västra delar, samt 
ljussättningen av de kringliggande byggnaderna. Då 
Stortorget är en monumental plats har analysen även 
fokuserat till torgets tre monumentala byggnader: 
Trefaldighetskyrkan, Fredrikskyrkan och Rådhuset. 

-
na korsning stor på grund av den ojämna ljusfördeln-
ing från LED-displayen.

Stortorgets storskaliga belysning ger god ljusfördeln-
ing av torget och god färgåtergivning. Ljuspunktshö-
jden ingjuter dock ingen intim känsla.

Den goda ljusfördelningen över platsen medför högt 
ljusutbyte vilket, beroende på lampans utformning, 
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Ett av Fredrikskyr-
kans sidfasader. Att 
vissa partier får vila i 
mörker behöver nöd-
vändigtvis inte vara en 
nackdel, men när skill-
naderna av ljusförhål-
landet på en plats, eller 
i detta fall två fasader 
av en byggnad är för 
stort kan det skapa 

Den storskaliga belys-
ningen påverkar även 
Fredrikskyrkan och 
dess fasad. Här har 
man konsekvent ar-
betat med riktad be-
lysning mot entréfas-
aden. Någon särskilt 
omhändertagande till 
de andra sidor sak-
nas, vilket skapar stora 
kontraster mellan en-
tréfasad och sidfasad-
erna.

Vy mot norr. Kring statyn av Carl den XI pryder 
dekorativa lampor som delvis fungerar. Det dåliga 
driftunderhållet gör sig även påmind på Stortorget.
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Den gamla vattenborgen är numera en konsthall. 
Ljussättningen skapar en fond i stadsrummet vilket 
förbättrar orienterbarheten på torget.

Ljussättningen av Tre-
faldighetskyrkan har en 
liknande ljussättning som 
den Fredrikskyrkan har. 
Även här är ljuskällan 
placerad ett antal meter 
ifrån fasaden vilket skapar 
ett platt ljus. Ljus är ett 
byggnadsmaterial me-
nar Santen (2006, s. 39) 
och hur ljuset samverkar 
med en byggnad spelar 
en avgörande roll för 
byggnaden och platsens 
identitet.

I denna panoramabild går det att 
notera fyra punkter. Den första är 
hur de höga ljuspunkterna placerade 
på torget påverkar sin omgivning. De 
lampor kring statyn av Carl den XI 
har en lägre ljuspunktshöjd. Skillnad-
erna mellan dessa två ljuspunktshö-
jder bidrar till olika känslor av inti-
mitet. Rådhuset till höger i bild och 
Trefaldighetskyrkan till vänster har 
olika sorters ljussättning och skillnad-
erna är stora.
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4.4.2 Vision

Baserat på den genomförda analysen av Stortorget 
går det att lista upp två visionära punkter för den nya 
ljussättningen av platsen:

• Åtgärda den bländande LED-displayen vid kors-
 

• Applicera liknande ljussättning av Rådhuset på 
Trefaldighetskyrkan och Fredrikskyrkan.

LED-displayskylten föreslås att plockas ned då den 

Stortorget är även Götaplatsen i Göteborg ett monu-
mentalt rum och har således använts som inspiration-
skälla för den nya föreslagna ljussättning av Stortor-
get. Genom att applicera liknande ljussättning av de 
två kyrkorna tillåter man att byggnaderna samverkar 
med varandra. 

Bild 27

Rådhuset på Stortorget har 
en accentuerad belysning 
där enskilda objekt (klock-
an och entréfasaden) får en 
särskild ljussättning. Övriga 
delarna av byggnaden får en 
mer jämn ljussättning.  Då 
varje plats eller byggnad är 
unik (Santen 2006, s. 26) går 
det inte att arbeta med ett 
formula som är applicerbar 
på varje objekt.

Trefaldighetskyrkan saknar 
accentuerad belysning. En-
ligt Santen (2006, s. 70) så 
plattas byggnaders fasader 
till ju längre ifrån ljuskäl-
lan är ifrån byggnaden. På 
bilden kan vi notera hur 
ljuskällorna är placerade i 
distans från fasaden vilket 
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4.4.3 Gestaltning

Grå, orange och grönt är de primära färgerna som pryder 
Fredrikskyrkans fasad. Genom att ljussätta byggnadens fasa-
der på olika sätt skapas variation samt en tydligare marker-
ing till vad som är entré, sid- och bakfasad. Fredrikskyrkans 
entréfasad ljussätts vid kolonnerna och vid entrén. Sidorna 
ljussätts vid de orangefärgade ytorna, detta för att minska på 
ljuskontrasterna utan att konkurrera med ljussättningen vid 
entréfasaden.
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Vy mot syd-ost. Trefaldighetskyrkans nuvarnade fasadbelysning har kompletterats med mindre 
ljuskällor vid pilasterna. Ljusutbytet från den tidigare enda belysning mot fasaden har minskat 
för att accentuera mindre detaljer. Kyrkans entréfasad använder både direkt och indirekt be-
lysning. Den direkta är riktad från de två centrala kolonnerna ned mot trappans sidor. Här är 

Frontonet (pedimentet) ljussätts för att, tillsammans med kupolen, skapa en tydlig fasad i stads-
rummet och förbättra orienterbarheten från distans. 

Utöver dessa gestaltningsförslag föreslås det även att den nuvarande LED-displayen tas bort på 
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5. DISKUSSION
5.1 Slutsats

För att återkoppla syftet med arbetet, dess intentioner 
och resultat i en diskussion kommer uppsatsens tre 

• Varför behövs en kommunal belysningsplaner-
ing och vilka är fördelarna?

Både de intervjuade informanterna och statliga my-

fördelar med att arbeta med kommunala belysning-
-

ga miljöer utgår ifrån dagsljus. Med en kommunal 

går det, likt genomförd fallstudie av detta arbete, 
analysera, skapa en vision och därefter gestalta di-

diverse sociala, kulturella, ekonomiska och ekolo-
giska hållbarhetsvärden. I fallet Partille kommun 
syftar belysningsprogrammet till att skapa strategis-
ka riktlinjer för belysningen inom centrala Partille. 
Då det planeras för en stadsomvandling av centrala 

-
varande stadsutveckling och den som sker i centrala 
Karlskrona. Inom fallstudiens undersökningsområde 
planeras det för en ny stadsdel; Pottholmen, där be-
lysningen behandlas i såväl gestaltningsprogrammet 

och hållbarhetsprogrammet. Intentionerna, sett till 
belysningen, av nya Pottholmen är goda, men faktum 
kvarstår att underhållet av övrig belysning på parker, 
torg, kajstråk och säkra gång- och cykelpassager är 
bristfälliga baserat på arbetets genomförda inventer-
ing och analys av nuvarande belysningsbestånd. Om 
Karlskrona kommun, eller en annan kommun, skulle 
upprätta ett kommunalt belysningsprogram skulle 
det, med relativt små medel, vara möjligt att analy-
sera belysningen inom kommunen för att på så sätt 
fastställa om det behövs ett kommunalt belysning-
sprogram eller inte. 

Förutom att ett kommunalt belysningsprogram kan 
verka som ett vägledande program kan den även, ber-
oende på utformning, ge upphov till ökad skyldighet 
och ansvarstagande gällande belysning menar Johan 
Röklander. Han vidareutvecklar påståendet med att 
ett belysningsprogram kan falla mellan stolarna om 
det inte råder en enighet mellan de olika förvaltnin-
garna om programmets syfte, lösningar och budget. 
Om ett kommunalt program är förankrad till en 
kommunal budget är chansen större att den genom-
förs avslutar Johan Röklander. 

Resultatet av detta arbete kan därför påstå att föl-

belysningsprogram:

1. Tillfälle ges till att analysera nuvarande belysnings-

bestånd och formulera en strategi som är förank-
rad med en tids- och budgetplan för att ersätta 
föråldrade armaturer, något som blir ett krav 
med det nya ekodesigndirektivet från april 2015. 

2. I takt med den snabba utvecklingen av LED-
teknik ges nu nya möjligheter för ljusde-

så sätt ge upphov för en förbättrad upplev-
 

3. Ett belysningsprogram kan ge upphov för 
ett förbättrat samarbete mellan olika för-
valtningar inom en kommun och på så sätt 
förbättra koordinationen av kommunens 
framtida intentioner i olika planprocesser. 

• 
belysning inom urbana miljöer?

Arbetes tillvägagångssätt för analys har baserats på 
en form av ockulär besiktning - en visuell utvärdering 
där ögat används som redskap. Vidare har nuläge-
sanalysen länkats samman med övriga belysning-
sprogram för inspiration men även primärt hand-
boken Nattens ljus (2005) av Sveriges Kommuner och 
Landsting och Christa van Santens bok Light Zone City 
(2006). I dessa texter ges konkreta exempel på vad 
som exempelvis kan upplevas som bländande eller 
hur man med hjälp av belysning kan förbättra ori-
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man analyserar belysning av en plats ställdes även till 
de två informanter som arbetar inom den privata se-
ktorn. Här poängteras ljusdesignerns roll och förmå-
ga till att kunna analysera belysning i sin omgivning, 
baserat på en utbildning i belysningslära och ljusets 

John Pettersson poängterar vikten av att arbeta med 
provbelysning. Dels för att det kan vara ett sätt att nå 
ut till medborgare och fråga vad de tycker, men även 
att det ger möjlighet att testa olika sorters belysning 
av en plats för att på bästa sätt nå önskad vision. I Nat-
tens ljus
där det fjärde steget, teknik har i detta arbetet inte 
berörts då det innefattar steget provbelysning. Arbe-
tets tidsram och de begränsade resurser en enskild 
student besitter har det därför varit svårt att kunna 
genomföra en provbelysning. 

• 
Trossö gestaltas med ljus?

I kapitlet Resultat -
-
-

tliga rum. Svårigheten med att gestalta belysning är 

föreslagna ljussättningen om man inte provbelyser 
platsen efter att ha sammanställt analys-, vision- och 
gestaltningsmomenten. Informanterna poängterade 

att teknik alltid är underordnad vad man vill uppnå 

nå ett visionärt mål, vilket är ett argument till att det 
tekniska momentet, i detta arbete, har uteslutits.

5.2 För framtida forskning

I kapitlet Analys framgick det av de olika intervjuerna 
att belysningsplanens nuvarande utformning i Sverige 

Ett tydligt europeiskt exempel av en enkel belysning-
splan är användningen av så kallade: Lighting Master 
Plan. Dessa dokument karaktäriseras av enkla illustra-

-
eras med att enskilda platser gestaltas med ljus. Hur 
dessa dokument skulle kunna appliceras i ett svenskt 
kommunalt plansystem vore därför intressant att ut-
veckla då det genom kapitlet Resultat, -
mområdet Gångtunneln, var tydligt att belysnings- och 
fysisk planering hör ihop då diverse fysiska åtgärder 
kan behövas för att lyfta fram belysningen.

En annan aspekt var de olika hållbarhetsvärdena. 
Fyra dimensioner redovisades i arbetet där de oli-
ka dimensionerna behandlades relativt övergripligt. 
Framtida forskning där en kombination av fysisk- och 
belysningsplanering kan söka till att ta fram ny forsk-

dimensioner. Exempelvis kan en fördjupning av håll-
barhetsdimensionen: social hållbarhet söka till att bes-

vara hur ett problemområde kan förbättras med fy-
siska ingrepp och en mer genomtänkt ljussättning. Ett 
konkret exempel är hur ett område som von Bahrska 
häcken i Uppsala, ett område som har under ett antal 
år varit en problematisk plats där många våldtäkts-
försök har utförs och därmed försämrat platsens 
trygghet och rykte. Här kan vidare forskning ur ett 
socialt perspektiv söka till att analysera och besvara 
hur långt fysiska ingrepp av exempelvis belysning kan 

som behövs genomföras för att stävja detta problem. 
Ett annat exempel är den kulturella dimensionen där 
ett arbete kan enbart behandla hur olika kulturella 
objekt i en stad kan främjas med planerad belysning.

Informanterna berättade även hur belysningsplaner-
ing har under de senaste 10 åren fått ett helt annan 
prioritet bland Sveriges kommuner, mycket på grund 
av ett större medvetande kring hållbarhetsidealet och 
dess sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturella 

-
muner var väldigt insatta i belysningsplanering och 
dess fördelar till skillnad från andra. Exempelvis kan 
en kvalitativ metod som surveyundersökning söka till 
att ge en nulägesanalys av Sveriges samtliga 290 kom-
muner och söka till att besvara den bakomliggande 
orsaken till att belysningsplanering negligeras på vis-
sa kommuner. Är det på grund av sedimenterade ar-
betssätt eller normer, okunskap om dess fördelar eller 
desinformation?
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BILAGA A
John Pettersson transkribering 16 april 2015

 Ja. Då drar vi en generell fråga och frågar 
vem är John Pettersson. Kan du berätta lite kort om 
dig själv?

 Oj, ja, jag är 35 år. Bor i en pytteliten stuga ute 
på på landet. Tycker väl om det ganska enkla i livet. 
Tycker om att vara i naturen, segla, vandra, ha det 
mörkt och tyst när jag kommer hem. Det är väl privat 
sidan. Yrkesmässigt så har jag en ganska krokig bak-
grund. Jag började att plugga till lärare, slutade med 
det. Hoppade på att jobba på studentkår och blev, 
starta ett snickeri och kom i kontakt med en ljussät-
tning både inom krogsvängen och genom snickeriet 
så att, då, hoppade jag på ljushögskolan i Jönköping...

 Okej.

 ...och har fortsatt i det [ohörbart] sedan elva 
år tillbaka nu.

 Okej. Hur är det då att arbeta med be-
lysning år 2015, och hur skiljer det sig från ungefär 
fem år tillbaka?

 Det har förändrats mycket skulle jag säga. Dels 

och stat som börjar titta på ljusdesign som ett me-
del till att, beroende på område då, spara energi, öka 

trivsel på arbetsplatser och få bättre arbetsmiljö och 
så vidare. Det där är något som ökar hela tiden och en 
drivande faktor bakom det är väl att det har kommit 

genomslag och även nobelpris till slut och även styr- 
och reglerteknik av belysning, vilket gör att man kan 
spara otroligt mycket energi och är en drivkraft fram-
förallt hos kommuner stat, landsting och även stora 
företag. Men... i det så börjar man också titta på vad 
belysning har för betydelse för då kan man få med sig 
så mycket andra värden också. Det är väl den ingån-
gen vi ofta har då, att de; kunden - kan efterfråga en 
energibesparing och då börjar man prata om såda-
na här saker som hur hanterar ni dagsljusavskärmn-
ing? Hur hanterar ni olika arbetsmiljöer? Hur trivs 
er personal, har ni problem med huvudvärk eller? 

skyddsrum där det är väldigt små fönster [ohörbart - 
fönstergluggar?]

 Okej...

 Kan vi stödja barns dygnsrytm och så vidare... 
i det. Det där är någonting som kommer väldigt starkt 
och det har ökat otroligt mycket på de här fem åren 
och det blir bara mer och mer så det är en utveckling 

som kommer att fortsätta lång tid framöver.

 Ni har jobbat med Jönköpings kommun i 
det här projektet Uthållig kommun sedan 2009. Kan 
du berätta lite om det här samarbetet och vad det har 
mynnat ut för konkreta åtgärder i den fysiska miljön?

 Ja, Uthållig kommun då, det började egentli-
gen med i samband med att vi tog examen och gick 
ut och min kollega Julia tog en anställning på kom-
munen samtidigt som vi drog igång företaget. Det var 
en bra start sådan och det syftade till att ta olika mål, 
dels att spara energi, spara pengar i form av under-
håll och sånna saker, men också att få trevligare mil-
jöer, få tryggare miljöer och på så vis öka folks välbe-

väg, belysning, gångbanor och tunnlar var vi mycket 
involverade i men även förskolor, ett äldreboende och 
en skola [ohörbart] och lite sådär. En del av projekten 
har blivit realiserade, installerade och klara och har 
fått väldigt bra gehör. En del fortsätter man ju att job-
ba med nu då, det är ju en långsiktig plan...

 Ja...

: ...som var målet då.

 Precis precis och ni har ju varit med och 
tagit fram belysningsåtgärder för tunnlar i Jönköping. 
Om jag inte minns fel så är det borta vid Kungsga-
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tan...

 Mm [instämmer]

 ...vid Junedalsskolan och det är väl två tun-
nlar ni har varit med och ljussatt. Vad har ni för ut-
gångspunkter när ni kommer till en plats, som de här 
tunnlarna som var väldigt dåligt belysta från början, 
hur går ni tillväga vid inventering? Vad har ni för ut-
gångspunkter?

 Ja, vi har våran utgångspunkt att miljön ska 
upplevas ljusare oavsett om den är det mätbart eller 
inte. Den ska upplevas ljusare, folk ska känna sig tryg-
gare och det är våran utgångspunkt. Det vi har tagit 
ett steg ifrån, eller... det har vi som grund egentligen 
i våran planering, kanske lite förvånande, men det är 
Ishotellet uppe i Jukkasjärvi som vi har jobbat med 
i 8 år nu. Där har vi märkt att man bygger hotellet 
av... det är från början tunnlar som man sedan sätter 
mellanväggar i men korridorerna är egentligen bara 
långa tunnlar. De är helt av snö, så de är helt vita golv, 
tak, väggar, allting helt vitt. I 40 meter tunnel install-

 Oh, okej. 

 ...och det är inte så ljust som man vill ha... 

 Nej...

 ...det på ett kontor på något sätt, men det är 
fullt [betoning] tillräckligt för att man ska, det ska 
kännas bra just där. Man ser vad som går och på alla 
sätt och vis funkar så beror det inte på hur mycket ljus 
man petar in utan vad för material man har i omgiv-

mycket ljus och det var det tankesättet vi tog med när 
vi planerade de här tunnlarna. Ska vi ha tunnlar som 
upplevs ljusa, då ska de vara ljusa. Man målar väggar, 

-
son & Linder, de har även målat asfalten vit...

 Jaa...

 ...där har man större problem med att det kan 
bli halt och sådana grejer och det blir såklart ett ökat 
underhåll. Vi nöjde oss med väggar och tak vilket har 

-
lysning väldigt mycket. Sen ville vi komma bort ifrån 
att bara ha liksom polykarbonatkupor som man inte 
ska kunna slå sönder, som blir sönderslagna ändå och 
då sätter man galler över dem. Jag tror att om man 
bygger en miljö som påminner mer om ett fängelse, 
då kommer inte folk bete sig på ett annat sätt än som 
i ett fängelse. Det är sånna saker som tigger om att få 
stryk helt enkelt. Vi jobbade mer med levande mate-
rial. Träribbor där vi har satt armaturerna bakom ett 

och snyggt. Armaturerna sitter då gömda bakom de 

här ribborna så att man inte kommer åt att slå sönder 
dem. Då har man inte samma intresse att slå sönder 
dem heller.

 Nej precis.

 Ett annat resultat är att det inte är lika roligt att 
stå klottra på träribbor som på en grå betongvägg. De 
här vita väggarna som man tänker skulle bli nedklot-
trade - man var rädda för att träribborna skulle bli 
uppeldade, men det har inte hänt. Det är intressant 
att gör man en... en miljö som visar att man är 
omtänksam, då får man nog någonting tillbaka, folk 

omgivning. Vi har mycket mindre skadegörelse i de 
här tunnlarna än i andra tunnlar, mer konventionel-
la tunnlar med grå väggar och det var såvitt vägar, 
men så var det också väldigt viktigt att man har bara 
hittills tittat på hur ser det inuti tunneln. Problemet 
är att hotet man kan uppleva är inte i själva tunneln 
utan det är öppningarna i tunneln...

 Precis...

 ...där bakom kan någon stå och gömma sig, 
därför har vi jobbat mycket med dem ytorna... man 
ska kunna se om något står där... ingen vill ställa sig 
där för att det är en upplyst, ljus plats - vilket gör det 
svårare att gömma sig helt enkelt. Där är det mycket 
svårare att mäta ifall det har något resultat för det 
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händer trots allt inte så mycket brottslighet i de här 
tunnlarna utan det är en upplevd otrygghet.

Precis.

 Vi hoppas ju att det fortsätter så men folk up-
plever att, de känner sig mindre otrygga och det är 
väldigt viktigt och det ska man inte behöva höra.

 Jag har ju läst, jag tror att du också har 
kikat igenom den, Nattens ljus av Sveriges Kommun-
er och Landsting, en liten handbok.

 Mmm

 Och i den här redovisas då ett sätt då för att 
inventera belysning och de baserar det då på Kevin 
Lynch stadsbildsanalys. Du säger själv också det här 
med att det upplevda - att det är svårt att mäta ljus. 

analysmetoder för belysning i framtiden och att de 
sätten man arbetar med i dag är  de är svåra att försö-
ka få en vetenskaplig grund för dem?

 Absolut. Jag tror det är liksom hela grunden 
hur man ska komma vidare. Det, man måste fråga 
sig varför vi har belysning och det är för att folk ska 
se - så fråga då om folk ser, det är inte svårare än 
så. Vi gjorde enkätundersökningar i Jönköping där vi 
frågade folk i omgivningen, de som bodde i närheten 

och de som passerade och så; vad tycker du om det 
här? Är det bra eller tycker du det var bättre förr eller 
har du några synpunkter? Då får man oftast ett konk-
ret svar om det är bra eller inte. Det, i förhållande 
till att mäta... mäta kan vara bra vid vägbelysning, 
för där vet man saker för då vet man att vägar och 
de förhållanden, de ser ungefär likadana ut överallt. 
Man har vägbanan, mötande bilar och man vet vart 
man behöver belysning. Där kan man ju testa en gång 
och komma fram till ett värde, det är ungefär att det 
här vi ska ha och det, så kan man jobba i tunnlar och 
andra miljöer också, att ungefär har vi vita vägar och 
vi har byggt såhär då vet vi att ungefär såhär mycket 
ljus behöver vi. Men, [betoning] ifall folk fortfarande 
tycker att det inte är bra, då måste man lyssna på det. 
Då kan man inte bara gå tillbaka till sin mätapparat 
och säga att - det här är bra, för det stämmer inte. 
Man måste utgå ifrån människan och det är grunden 
hur vi jobbar och det är grunden vi har med oss från 
våran utbildning i Ljusdesign. Man måste utgå ifrån 
människan för det är därför vi från början sätter upp 
ljuset.

 Precis.

 Det är också ett sätt att... ett mätresultat kan 

alla möjliga exempel där folk har upplevt att de har 
blivit bländande inne i bostäderna från belysningen 
på en fotbollsarena brevid. Så man kommer dit och 

säger att, nej, vi mäter här och kommer fram till att 
det inte är bländande. Eller på en arbetsplats där folk 
har svårt att se och de får ont i huvudet och tycker det 
är jobbigt och så mäter man och säge, nej, belysnin-
gen är bra - fast personen som sitter där tycker ju inte 
det och det är ju den personen man måste utgå ifrån. 
Det står också i Ljus & Rum [planeringsguide för be-
lysning inomhus, framtagen i samråd med Arbetsmil-
jöverket och statens energimyndighet] som man utgår 
ifrån, där alltså de här tabellerna med lux-tal, det är 
bara en liten del av ljus och rum [syftar till planerings-
guiden]. Det står dessutom det att det kan vara ett 
stöd i fall man inte har möjlighet att utgå ifrån hela 

till exempel, att man ska ha en individanpassad be-
lysning, att man ska kunna reglera belysning, det står 
i arbetsmiljölagen och där kan man få stöd i det. Men 
tar man bara tabellen och säger att, ja vi har läst ljus 
och rum [referar till planeringsguiden]och i tabellen 
står det såhär att det ska vara 500 lux här, punkt.

 Jaa

 Då har man helt, helt missat poängen med att 
sätta upp belysningen från början.

 Precis att utgå ifrån människan först i bör-
jan först där då.

 Ja.



 Rent spontant då. Hur tror du att man... 
som studerande här inom fysisk planering och vi job-
bar ju, eller vår utbildning ser till att förbereda oss 
senare för hur vi bemöter allmänhet och medborgare 
med olika kurser som medborgardeltagande där vi 
har kommit till insikt i att kommunikationen till med-
borgaren kanske inte alltid är den bästa. Just det här 
med enkäter är intressant, vad tror du skulle kunna 
vara framtiden för att förbättra just den här kommu-
nikationen mellan praktiker som belysningsplanerare 
eller planerare överlag med medborgare? Är det det 
här traditionella med ett brev på posten eller vad tror 
du kan vara framtiden istället?

 Jag tror som vi har arbetat så handlar dels my-
cket om att vem som planerar belysningen ska ha en 
utbildning inom det. Man ska veta vad man gör och 
varför, hur seendet fungerar, hur människor fungerar 
i olika situationer. Det är skillnad på att vara, elek-
triker, elkonsult eller ljusdesigner, det är olika yrkes-
grupper och det bör man respektera. Sen hur man 
går tillväga med enkäter och grejer... jag har inget 
bra svar på det. Så som vi brukar jobba när vi jobbar 
med kommunen så har vi inte alltid möjligheten att 
göra enkäter, men man kan göra det väldigt enkelt. 
När man ljussätter en park eller någonting så har vi 
med oss folk från kommunen och sedan lånar vi in 
armaturer från våra leverantörer och så provar man 
att sätta upp den en kväll bara man tar din en skylift...

 Okej...

 ...och testar och riktar och har en provljussät-
tning så kommer man överrens om man tycker det 
här verkar bra eller inte och varje gång, garanterat, 
så kommer det fram folk och frågar vad vi gör för 
någonting och då är det så enkelt att fråga de vad 
dem tycker är bra eller inte. Då får man ett gehör 
direkt och då får man också mycket andra synvin-
klar. De säger oftast, ja men det är bra att ni gör det 
här men bakom det där trädet brukar det alltid stå 
någon och kissa eller där borta springer det barn och 
vintertid sådär och så brukar de åka där och då kan 
postbilen komma. Det kan vara alla möjliga grejer 
liksom, men, ut och testa och se vad som funkar och 
inte och jag litar på min kunskap så långt så långt att 
jag kan avgöra om det är bra eller inte och ha ett bra 
humm om det kommer funka eller inte. Tillsammans 
med folk från kommunen och folk som passerar så 
tror jag absolut att man kan nå ett bra resultat. Det är 

och sitter och projekterar någonting som ska byggas i 
framtiden men då kan man titta på liknande miljöer 
och jämföra där helt enkelt.

 Jaa okej. Och sen är det så att Karlskrona 
kommun idag, de har inget kommunalt belysning-
sprogram...

 Nää

 ...vad tror du kan vara fördelarna med att 

har ett belysningsprogram?

 Helt enkelt för att frågan har inte väckts, man 
vet inte vad det är, ifall vi säger bara till en kommun 
att, belysningsprogram - då så vet inte de var det är 
för någonting helt enkelt, de har ingen aning om vad 

-
tikerhåll att det här är någonting som ska tas fram 
utan det är tjänstemän som har att förhålla sig till en 
budget som politikerna har satt upp då. För att man 
ska nå fram till de så, vi har arbetat mycket då att, 
min kollega framförallt, Julia Engberg, har varit ute 
otroligt mycket och föreläst för kommuner, ofta in-
plockade av energirådgivare och sådana funktioner 
inom kommunen. Man föreläser och berättar vad 
är det för fördelar med det här. Vinsten i det här är 
att man kan få bättre kvalité för en lägre kostnad i 
slutändan. Man har bättre kvalité på sin belysning, 
miljöer som upplevs som vackrare, varmare, trevlig-
are, de ser bättre, känns mindre otrygga, de får ner 
brottslighet och sådana saker. Även att man sparar 
mycket pengar genom att spara energi och spara på 
underhåll och spara på att göra om installation man 
redan har gjort en gång för att det inte blev bra. I 
slutändan så tror många att det kommer bli mycket 
dyrare, men det vi märker när vi kommer till platser 
och ska planera om belysning så är det oftare att vi tar 
bort belysning än att lägga till, så man ändrar 
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om planeringen av belysningen, riktar om och sätter 
belysningen där den behövs och skippar man resten 
där det inte behövs, för i slutändan så att belysa en 
hel gångbana, det kanske inte är nödvändigt utan det 
kanske räcker att belysa buskage och sånna träd och 
grejer runtomkring, för det är de platserna som folk 

det är inte själva gångbanan, den vet man vart den 
är någonstans. Utgår man ifrån det, utgår man från 
seendet att 80% av våra synintryck kommer ifrån ver-
tikala ytor, väggar, fasader, träd, buskar, det är 80% 
av det vi ser. Lägger vi belysningen där, istället för på 
de...

 ...horisontella då...

...på de sånna ytorna så spar vi väldigt myck-
et energi för då krävs det mycket mindre ljus för att 
man ska uppleva det ljust, så att då är man återigen 
tillbaka på att man måste börja tänka om och våga 
frångå de här mätresultaten, tabeller och faktiskt titta 
hur det blev istället då.

 Mm, men sen också, det är en intressant 
aspekt det här med hur, det är också något jag har 
tänkt på under mitt arbete här hur ljus även kan verka 
till någon form av, det kan ju verka till någon form av 
kommunal marknadsföring och att det kan användas 
i det syfte att det kan belysa vissa platser, accentuera 
landmärken och så vidare. Tror du också att det kan 

vara ett incitament för kommuner att arbeta, ta ett 
exempel Karlskrona som marknadsför sig som värld-
sarvstaden, men trots det så är det så att på kvällen 
blir allt mörkt mer eller mindre och staden upplevs 
inte som levande på kvällen då, tror du det kan också 
vara en fördel med belysningsplanering i det ärendet?

 Det tror jag absolut, att det är ett väldigt enkelt 
sätt att öka värden på en plats, att få platsen att an-
vändas en större del av dygnet helt enkelt. Det man 
kan se är, det görs mycket sånna här ljusevent, vi har 

alla möjliga platser och det har blivit nästan blivit lite 

så det är någonting som attraherar människor och när 
det blir jul då sätter vi upp julbelysning i fönster och 
tänder granen och grejer och vi hänger upp girlanger 
över gator och det är lampor överallt och folk tycker 
att det är väldigt trevligt, men tänk då ett steg längre, 
istället för att göra julbelysning enbart - sätt en vinter-
belysning. Måste det vara likadant hela året eller kan 
man se att, nu på vintern, då tänder vi de här delar-
na, men på sommaren behövs inte det och, då, då 
tror jag att man kan komma väldigt långt. Så absolut 
ett marknadsförings... ett bra sätt att marknadsföra en 
kommun på.

 Och så har jag en sista fråga också då, men 
hur bemöts ni ljuskonsulter bland kommunerna och 
blir ni tagna seriöst eller kan det, kan ni ibland själ-

va ana en form av underton från vissa tjänstemän att 
belysning inte berör samhällsplanering i stort utan att 
det är en teknisk fråga?

 Väldigt varierat. Vissa kommuner, inga prob-
lem alls. Norrköpings kommun här ligger väldigt 
långt fram i de här plantankarna och vi... nu sitter vi i 

också och då var det från början en stadsträdgårds-
mästare som tog de här frågorna. Han drev ju på 
väldigt mycket där, men, vi har absolut fått ett bra 
gehör. I vissa andra kommuner så är det liksom, 
tvärstopp. Vi har i Linköpings kommun jättesvårt och 
det ju ändå bara nästa kommun. Och det beror på 
något sätt på en, jag skulle säga att det är en kultur 
i kommunen alltså lyssnar man på, vem det är som 
är den starke mannen eller kvinnan - i Linköping så, 
så har man en kultur att det är teknik  och det är det 
vi ska... och ljusdesign det håller ni på med på det 
här vinterljus där ni sätter upp små installationer som 
sitter uppe i några veckor och det är det ljusdesigners 
gör, men, så det varierar väldigt mycket men det är 

här frågorna liksom, Kiruna kommun ska ju ha en 
stadsomvandling...

 Juste.

 ...och vi jobbar väldigt mycket där och där har 
man ju, där tycker man att de här frågorna är jät-
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teviktiga och de har ju väldigt mörk till stora delar 
av året, men de har också väldigt mycket snö så där 
har vi visat att, vi kan göra Sveriges mest energisnåla 
belysning i Kiruna och det var ju ingen som trodde 
innan vi kom dit. Det går att spara enormt myck-
et energi och skapa jättevackra miljöer med väldigt 
små medel helt enkelt. Har man en styrning och kan 

krävs verkligen inte mycket ljus. Så det är väldigt oli-
ka, det går inte att säga alla kommuner är likadanna 
utan det varierar otroligt mycket.

 Precis, men det är just den här kärnan du 
kom till, det här med just att det kan också beror på 
vad det är för typ av kultur på kommunen och att 

mer öppet sinne för belysning och vad det kan ha för 
inverkan på människor... 

 Aaa [instämmer]

 ...och på miljö och framförallt och sen har 
du andra kommuner som kanske ser det mer som en 
teknisk fråga. För det är också någonting jag har lyft 
fram i mitt dokument och en utav problemformule-

planeringsnormer som man utgår ifrån och jag själv 
utgår ifrån som studerande på Sveriges enda planer-
ingsarkitektutbildning att vi under en hel utbildning 
har pratat om hållbarhet, social, ekologisk och ekon-

-
ga miljöer kan gestaltas och så vidare, men inte en 
enda gång har vi pratat någonting om hur det kan 
upplevas när det är snö eller just då på kvällen och 
på kvällstid och hur en plats uppfattas under... ur be-
lysning kan påverka och det här är någonting som jag 
har upplevt som problem och kanske någonting också 
som fortskrider form av norm där belysning bara ses 
som en teknisk fråga och att det har ingenjörer och 
belysningsplanerare endast att göra med. Genom då 
att synliggöra... 

 Precis.

 ...det här som ett problem kanske lyfta 
fram det och i, förhoppningsvis med den här uppsat-
sen lyfta fram det här problemet och kanske kan få 

-
tliga miljöer.

 Ja men absolut. Jag tror att ett bra sätt att 
komma vidare är att, ett väldigt enkelt sätt, är att om 
man går till en förskola och ska planera belysning så 
kommer någon från tekniska kontoret och säger att 
man ska ha en ny belysning, men att bara säga att vi 
vill gärna komma dit och titta och vi skulle behöva 

med någon från tekniska kontoret som får höra vad 
personalen säger, varför vill de ha på det här viset, 

då liksom lossnar det på något sätt asså, då börjar de 
se att okej, om vi bara sätter in en dimmer så är det 
ofta ett tillägg som verksamheten får betala själva och 
när det kommer till LED-armaturer kan det bli en 
ganska kostsam historia. Men om man visar att, ja 
men ni har bokstund här, vill ni ha allting tänt då så 
blir svaret nej så att nej vi vill kunna släcka ner här, ja 
men då får vi väl sätta en dimmer här, då används ju 
den, då skapar man ett incitament för människor att 
spara energi. Man sätter in dimmern och de sparar 
energi och tycker att det blir bättre, det är så otroligt 
enkelt och, men det är bra att ha med att det är en 
sak ifall jag säger det jag är på något sätt partisk i 
sammanhanget, men om man går till personalen och 
de får säga varför de vill ha den här dimmern, då är 
det mycket enklare att få folk att lyssna. Det är absolut 
en kulturfråga, men det är också en kultur som går 
att förändra och det handlar mycket om utbildning, 
det handlar om att man måste komma åt de här sit-
uationer när de är tvungna att lyssna och därigenom 
kunna förstå, få en annan bild av vad det handlar om, 
att, en dimmer inte bara är en teknikpryl utan det 
är ett verktyg för att man ska kunna skapa en bättre 
miljö och spara energi...

 Precis.

 ...och då börjar det bli intressant för dem.
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Johan Röklander transkribering 6 maj 2015

 Då kan vi börja med den första frågan och 
den lyder: vem är Johan Röklander? Kan du berätta 
lite kort dig själv?

 Ja, jag är då belysningsplanerare eller ljusde-
signer beroende på vad man vill kalla det. Utbildad 
vid Tekniska Högskolan i Jönköping och på deras 
avdelning för belysningsvetenskap. Jag har jobbat i 
drygt 10 år med ljusdesign, belysningsfrågor, seende 
och rumskapande. Just nu är jag på ett teknikkonsult-

på Jönköpings kommun som deras ljusdesigner och 
innan det haft ett eget företag om utbildning och for-
skning om ljus och fysisk planering. Det är väl min 
bakgrund egentligen inom den här [ohörbart] bit-
en.  

 Ja. Hur är det då att jobba med belysning 
år 2015? Hur skulle du kunna säga att det skiljer sig 
från 5 år tillbaka? Finns det ett större intresse bland 
kommunerna idag?

någonting man vill jobba med, det är lite inne att göra 
det och det ser man även bland kommunerna - att det 
är en het fråga som man har upptäckt är väldigt enkel 
att jobba med också på det sättet att det syns, det blir 

tydligt om man sätter upp en lampa då det uppmärk-
sammas och ger resultat. Det är tacksamt på det 
sättet. Det andra är att vi står i en jättestor teknikut-
veckling just nu. LED-lampan gör ett större intåg och 
det gör också att vi då [ohörbart] energibesparing-
smöjligheter, inte bara ur teknik utan andra faktorer 
med. Det här sammantaget med teknikutvecklingen 

varandra det vet jag inte, men de två faktorerna tror 
jag ändå är viktiga för att kommuner jobbar mer och 

de satsningar som Alingsås kommun där man har 
haft en ljusfestival Ljus i Alingsås i många år, vi har 
Norrköpings Ljus, Linköping har Vinterljus, Uppsala 
har ljusfestival och så vidare - det har också gett re-
sultat. Att det blir någonting som man vill jobba med 
bara ur ett roligt perspektiv utan man tar ann gatube-
lysningen, parkens belysning, skolsalen och så vidare. 

 Så du menar att de här ljuseventen kan 
även vara i form av kunskapsspridande syfte också 
och att människor kan intressera sig i det?

 Ja, jo men det har man ju kopplat det, Ljus i 

Studenter kommer dit och får lära sig att sätta ljus 
med en känd ljusdesigner, men de har också utbild-

Men det funkar ju också så ur den synvinkeln att det 
blir en inspiration. Folk kommer dit, får idéer och 

tänka - det här är kanske något vi kan ta med oss 
hem och jobba med på andra frågor eller översät-
ta det till en gångtunnel, park eller vad det nu kan 
vara - och ridloppsanläggning. Så det är dels en kun-
skapsöverföring men också en inspiration till att jobba 
vidare med frågorna fast kanske i andra perspektiv. 

 Ja precis, och ni har ju också jobbat där på 
Jönköpings kommun där ni år 2009 hade (ingick i) ett 
projekt Uthållig kommun. Kan ni berätta lite kort om 

ut i för konkreta åtgärder i erat belysningsprogram 
och hur det kom att förändra olika fysiska miljöer i 
Jönköping. 

 När jag kom in i Jönköpings kommun så var 
nästan samarbetet mellan Jönköpings kommun och 

-
lia Engberg, i Jönköpings kommun på Tekniska kon-
toret för att jobba med speciellt våra gångtunnar och 
en skola som hon skulle jobba med i fysiska projekt 
där de skulle titta på trygghetsaspekter och liknande. 
Min roll i Jönköpings kommun var mer att jobba med 
övergripande plan för hela utomhusbelysningen, så 
det var att ta fram ett belysningsprogram egentligen 
som sedan utmynnade i åtgärder där uthållig kom-
mun är en satsning från Energimyndigheten som 
handlar om att bygga projekt med vad som de kallade 
spjutspetsteknologi, eller spjutspetsidéer och dra lär-
dom av varandra. Så det är ett kluster av kommuner 



som då går ihop var för sig och så för man tillbaka 
kunskap. Jönköpings kommun gick då in med 4 styck-
en projekt varav 3 realiserades senare. Den ena var 
en upphandling av gatubelysning där man tittade på 
vad en bra upphandling kan leda till. Den andra var 
närvarostyrd belysning i utomhusmiljö, alltså gång- 
och cykelväg som skulle dimmas om det fanns folk 
där eller inte. Det andra (tredje) var ett par gångtun-
nlar under en stor bro och den tredje (fjärde) var en 
park och den parken (åtgärden) blev aldrig realiserad. 

expertstöd då från Uthållig kommun där Energimy-
ndigheten går in då med medel för att kunna göra 
utvärderingar eller få planeringshjälp och så vidare. 
Det här resulterade sedan i att, när jag slutade på 
kommunen, att jag var upphandlad av Energimyn-
digheten att driva vidare projekten på de andra kom-
munerna. Så nu sitter jag i i Uthållig kommun fast på 
andra sidan och gör klart rapporter och liknande. Det 
ska då mynna ut i kunskapsöverföring i det hela. Så 

-
mun utan de gjorde projekt åt Jönköpings kommun. 

 Jag har ju då genomfört en fallstudie här 
i Karlskrona. Det är nämligen så att Karlskrona sak-
nar för närvarande ett kommunalt belysningspro-
gram. Vad tror du, efter att ni har varit med och tagit 
fram belysningsprogrammet i Jönköping och dina 
erfarenheter, kan vara fördelarna med att upprätta 

-

lysningsprogram idag?

att göra med, ett, de kanske inte har behov av det, 
det kan vara så enkelt. De har gjort analysen, tittat 
på det och sagt att det här kommer inte att hjälpa oss 

en annan organisation, vi har redan en struktur som 
inte behöver det, vi har kompetens som inte behöver 
ett program för sin utveckling eller vad det nu kan 
vara. Det kan vara så enkelt. Eller att vi inte ens har 
kommit dit att vi kan ta hand om det, alltså ett pro-
gram hjälper inte utan måste då jobba med andra 
frågor först. Det kan också vara att du inte har gjort 
en analys och inte vet att du behöver ett program. 
Det kan vara så enkelt att du inte har råd eller att 
du inte vet exakt vad du behöver det till, så det är 
lite olika anledningar. Det leder då över till - vad är 
då fördelarna med om man nu har bestämt att ha 
ett. Då ska man titta på - vad är det då du har för 
behov av ett program för. Vart ska du göra det här 
programmet? Ska det vara en inspiration för projek-
tledare inom kommunen eller ska det rikta sig bre-
dare - även till fastighetsägare, citysamverkangrupper 
eller liknande som ska ha det här. Ska det vara ett 
program som inriktar sig mot drift och underhåll eller 
planering eller både och? Ska det vara ett investering-
sprogram där man tittar på vilket bestånd har vi, hur 
det funkar och hur vi ska förvalta det eller är det ett 

utvecklingsprogram som ska ta saker frammåt? Allt 
det här ger olika utformningar på programmet. Så 
där kan det även vara så för att kommuner inte har 
det, för att man inte ser behovet. De kanske tänker att 
vi inte ska göra någonting med belysning förens om 
ett par år, varför ska vi då göra ett program om det 

mening att ha det just då utan då måste man ha det 
tidigare. Tittar man på hur kommuner bygger upp 
sina program så är det väldigt olika. Vissa har gjort 
ett utförandeprogram där man tittar på att utveckla 
en del av kommunen. Vi gör ett program för alla våra 
cykelbanor, våra parker eller just den här staden eller 
stadsdelen, det kräver ett program för att ta hand om 
gestaltningsfrågor, trygghet, drift och ekonomifrågor 
och så vidare. Det kan också vara mer generellt, 
Jönköping har ett sådant generellt där man pratar 
mer om tyngdpunkterna. Ska trygghet utredas före 

som alltid måste gälla - både tekniskt och visuellt vad 
det gäller belysning. Hur ska underhållsfrågor prior-
iteras? Det är en mer övergripande mall för - såhär 
jobbar vi med ljus i vår kommun. Malmö har då 
tagit fram ett program istället där man jobbar väldigt 
konkret med - den här typen av väg ska vi ha den här 
typen av [ohörbart] och den här typen av stolpe sitta, 

väldigt olika approach på det här. Karlskoga har då 
tagit fram ett där man tittar mycket på trygghetsas-
pekter som fokus där man har lagt mycket jobb på att 
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inventera platserna, testa vilka styrkor och problem-

men man går inte ner på exakt armaturnivå utan 
man tittar mer övergripande; såhär är tanken, här 
ska vi jobba med ljus uppifrån och ned, eller här ska 
det vara blått ljus, eller här ska det vara såhär och att 
det ger idén om vilken nivå det ska vara på det hela. 

 Ja precis.

 Ungefär som ett stadsbyggnadsprogram. 
Vilken höjd ska vi ha på staden, vilken bredd på 
gatorna ska vi ha, men man bestämmer inte exakt 

olika sätt att se vilken nivå programmet ska vara på. 

 Men det här belysningsprogrammet i 
Jönköping, det har ju senare mynnat ut i två åtgärd-
sprogram.

 Ja.

 Vad tror du kan vara anledningen till att 
tog fram… var det att man såg inom kommunen att 
det fanns ett behov av ta fram ytterligare åtgärdspro-
gram eller var det intentionerna från början också?

Det var intentionerna från början. Man 
skulle göra två stycken. Man hade haft ett gammalt 
belysningsprogram. Detta reviderade man och gjorde 

om och till detta så kopplas ett åtgärdsprogram som 
skall utifrån belysningsprogrammets intentioner påvi-
sa att här gör vi fysiska projekt med belysningspro-
grammet som grund, som en regelbok eller vad vi ska 
kalla det. Åtgärdsprogrammet är ju då kopplat till 
budget. Då tar man fram kopplingen mellan åtgärd-
sprogrammets tretton punkter och kopplar det med 
budget på fem, åtta miljoner var det faktiskt och det 
ska då åtgärdas. När de är klara går man in på nästa 
åtgärd och då gör man ett nytt som har nya områden, 
nya punkter, kopplar en budget till det och åtgärdar. 
Då ligger belysningsprogrammet som en regel; det 
här är vår standard. Det här är vår grund för hur 
man då ska se på ljuset, men åtgärdsprogrammet får 
ju röra sig fritt utifrån att den är en ram egentligen.

 Ja precis. 

 Då tittar man på behov. Vart är vi i staden? 
Vad behöver vi? Vad ligger efter och såvidare.

 Ja precis. En förklaring till arbetet med 
denna uppsats jag håller på att skriva just nu är ju 
att Karlskrona saknar ett kommunalt belysningspro-

av att man inte har ett kommunalt belysningspro-
gram så har jag genomfört en fallstudie i Karlskronas 
stadskärna Trossö. Inom det här undersökningsområ-
det så har jag kunnat fastslå att belysningen på mån-
ga platser är väldigt dåligt underhållen. Vi pratar om 

övergångsställen där den linspända belysningen är 
helt sönderslagen. Tunnlar som har högtrycksnatri-

platser som människor vill vara på och hur kan man 
arbeta med belysning så att vandalisering minskar? 

 Ja, där ska man titta på… belysning kan 
bidra i det här men det är viktigt också att inse att 
belysning är bara en del i en holistisk process. Ljus 
är mycket som magi, men det kan inte åstadkomma 
hela magin själv utan det måste alltid ha någonting. 
Till exempel måste ljuset alltid ha rummet. Vi måste 
ha ytan, vi måste ha de bitarna för utan det så har vi 
ingen mening med ljus. Har vi ingen där som ser det 
så är det heller ingen mening med ljus. Vi kan inte 
trolla med ljuset, men vi kan bidra med det. Om vi 
tar gångtunnlar så är det ett jättebra exempel. Där 
handlar det oftast inte om en belysningsproblematik i 
grunden utan där handlar det om hela utformningen. 
Vi bygger grottor som är väldigt snäva och hårda som 
folk ska passera igenom och sedan så har vi inte rätt 
ljusnivåer; vi sätter mer ljus i en tunnel än utanför 
vilket gör att det blir bländande och att man går ut 
mot mörker och så vidare och där kan vi bidra på det 
sättet, men hela miljön med hård betong, gallernät 
framför armaturerna som inte kan bli sönderslagna 
och så vidare bidrar till att vi känner en otryggskäns-
la. Sen har vi också haft en tendens att faktiskt job-
ba ganska genusomedvetet, eller hela byggprocessen 
är det överlag när vi bygger vårt samhällsbyggande 
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- men även med belysning. Där vi inte tittar på att 

kvinnor rör sig i staden på grund av rädsla. Män är i 
större utsträckning rädda för det fysiska våldet i den 
urbana miljön medans kvinnor är mer rädda för det 

liksom i större utsträckning också i mörkret. Det här 
-

ger upp rädsla och därför kan vi då skapa en större 
trygghet, inte genom att belysa mer utan att belysa 
rätt ställen. Det är farligare att gå i ljus och titta på 
mörker än det är att gå i mörker och titta på ljus om 
vi hårdrar det. Gatumusikanterna från Bremen i den 
här sagan där en åsna, en hund och allihopa går gen-
om skogen på natten och är rädda och ledsna och så 
ser de en rövarkula därborta som lyser och så helt 
plötsligt blir de jätteglada och springer dit trots att de 
vet att det är farligt där så är ljuset lockande och det 
berättar lite hur lite grann hur vi etnologiskt [ohör-
bart] och är. Ljus är en symbol för frihet, framåtskri-
dande energi uppåt. Och där måste vi även tänka på 
hur vår stadsmiljö är och hur vi vill bygga. Det är en 
del i det hela som bygger det goda rummet. 

 Ja precis.

 Men samtidigt. Belyser du hundskit så ser 
du fortfarande hundskit. Vi måste ha det goda rum-
met att jobba med om vi ska kunna göra någonting 
med belysningen. Vi kan inte åstadkomma mirakel 

med det här, men det kan bidra med att förstärka 
det goda rummet. En trasig lampa är fortfarande en 
trasig lampa och den måste underhållas tidigare, an-
nars sänder vi… eller om jag heller väljer en miljö jag 
känner mig mindre otrygg i eller omhändertagande 
miljö. Då måste vi prioritera vissa områden och det 
här kan ju ett belysningsprogram bidra med väldigt 
mycket. Att man sätter [ohörbart, friområden?], här 
är ett viktigt gångstråk, här är en viktig park, här är 
en viktig köpgata och så vidare. Den behöver regel-
bunden underhåll. Här har vi ett industriområde; det 
blir varken otryggare eller tryggare om en lampa är 
trasig, så vi behöver inte byta den för att den är sönder 
utan då gör vi ett gruppbyte vart fjärde eller femte år 
någonting medans vår viktigaste gågata, där måste vi 
ha ett större underhåll för annars kommer det att för-
falla och folk kommer att känna en större otrygghet 
i staden då, mindre attraktion och så vidare. Så att 
den bidrar väldigt starkt till hela upplevelsen av vår 
omvärld när det kommer till den mörka perioden. 

 Ja precis, det är också någonting som jag… 
det är hela anledningen till att jag skriver om det här 
i min uppsats är för att jag anser att fysiska planerare 
eller att just i den utbildningen jag läser så råder det 
olika planeringsnormer och en utav de här normer är 

med en premiss om att det här ska upplevas under 
dagtid och under sommartid. 

 Ja.

 Man tänker aldrig att också planerar för 
vinter eller ett arktiskt väder trots att vi lever i ett ark-
tiskt klimat. Då förankra jag mig lite i det här du just 
säger, att vi har väldigt många mörka timmar i Sver-
ige och att man bör tänka lite mer på det när man 
kommer till planeringen. 

 Ja och jag tycker till och med att man ibland 
tappar till och med dagsljusaspekten i stadsplanering. 

torg där man inte har tagit hänsyn till som du säger; 
att vi lever i ett arktiskt klimat, att vi inte får något 
solljus ner på vintern till exempel trots att det hade 
varit lätt att vrida någon byggnad eller tänka till in-
nan, så att jobba just med dagsljuset i utomhusmil-
jön. Men visst, det förekommer väldigt mycket, men 
ibland till och med där tappar man och det är kanske 
skrämmande, som du säger, man har ju inte ens tänkt 
att det kommer vara mörkt här klockan tre en janu-
arieftermiddag. 

 Ja men precis. Det är också intressant att få 
lite, ja, nu är du ju den sista jag intervjuar och jag har 
ju intervjuat alla fyra nu och det är väldigt intressant 
att få (kännedom av) förhållningssättet till belysning 
och hur man hanterar det. Man märker att konsulter 
har ett sätt att tänka på, att man tänker mer på den 
sociala aspekten och hur man utformar en plats 
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med belysning kan påverka oss människor. Det kan ju 

bör sätta galler på ljusarmaturerna och försök att 
skydda armaturerna istället, på sätt kan vi då minska 
vandalism…

 Det tror jag också har att göra med, ja, 
egentligen en kunskapsfråga. För här kan man titta 
på konkret forskning som visar att man inte minskar 
vandalism med galler, oavsett om man nu pratar om 

-
dalismen till viss del. Det här har man ju visat, inte 

det goda rummet inte är en teknikfråga utan det är 
en social fråga. Blir du sett på en plats, eller känner 
dig sedd plats så är du mindre benägen att begå van-
dalism och brott än om du inte känner dig sedd och 
då spelar det egentligen ingen roll om det är ljust eller 
mörkt. Det kan vara den här skolgården som är helt 
ombyggd. När du står på skolgården har du byggnad-
er runtomkring dig och då säger man att - vi måste 
tända upp det här för annars kan vi få mycket klotter 
och sönderslagna rutor, men det visar sig att en sådan 
plats minskar vi ofta inte klottret bara för att tänder 
lamporm, utan för att de som är där känner sig inte 
sedda, och därför kan man då begå sina illdåd - det 
enda vi har gjort är att skapa en arbetsbelysning åt 
dem. Så det är inte en teknisk fråga allt vi gör, utan 
det här är en social fråga och sedan kan man kop-
pla på teknik när man väl har gjort analysen och vet 

vad vad det är vi ska göra. En sådan plats… däremot 
skulle vi kunna jobba med belysningen och då är det 
mer en sensorteknik. Tar vi då samma skolgård igen 
och har en sensor som går på när någon går in i skol-
gården och då tänds upp, då får man en känsla av 
närvaro även om man fysiskt vet att det är ingen som 
ser mig så är det ändå någonting som har registrerat 
dig, något har uppmärksammat att du har kommit 
hit, tänder upp och säger välkommen, här har du lite 
ljus att titta på - och man har visat att sådana sak-
er gör att man begår mindre brott. Det är det sedda 
rummet, det är där vi måste lägga fokuset, om sen 
tekniken heter LED, stolpbelysning eller polare det 
är helt oväsentligt - vi kopplar på den bästa teknik för 
att lösa den uppgift den ska göra för ljus är bara up-
plevelse. Pratar vi inte upplevelse har vi ingen mening 
med ljus. Ljus för oss är att se, punkt, när det kommer 
till utomhusbelysning, det är bara så. Sen använder 
vi den bästa teknik för att uppfylla den visuella up-
pgift som den ska göra. Är det att vi ska göra en blå 
fasad, då ska vi ha blått ljus. Är det för att göra en 
bra vägbelysning, då får vi tänka på ett annat sätt. 
Tekniken kommer alltid i andrahand. Även om vi ser 
inom kommunal planering att man inte tror att den 
gör det därför det första man tänker är: upphandling 
och budget. Och budget är rätt att tänka, men man 
ska inte börja med att tänka vad man ska upphandla 
för teknik, vi ska tänka på vad vi ska upphandla för 
upplevelse. 

 Ja det är också intressant det där. Det är 
många kommuner som jag har kontaktat innan det 
landade i just Jönköping och Partille och man såg när 
man skickade alla mail att man (vidarebefodrades) till 
Tekniska kontoret - gatuavdelningen…

 Ja!

 …och den tekniska förvaltningen. I bover-
kets rapport Plats för Trygghet så nämner man just 
att planerare har en bild av att det är en teknisk fråga 

teknik. Teknik är lätt på det sättet att det är lätt att 
lära sig, man förstår och läser man lite så fattar man 

man kan skruva i ett armatur, det är väldigt konk-
ret och jag kan då förstå varför det hamnar där för 
det är väldigt komplext att fråga sig vad vill männ-
iskor egentligen på det här torget, gångtunneln, vä-
gen, lekplatsen och hur beter de sig? Då måste du 
helt plötsligt börja prata med folk, du måste ta tid att 
analysera, gå utanför dig själv, vilket är krångligt. Ska 
jag förstå hur en fjortonårig nyss invandrad irakisk 

då måste jag anstränga mig mycket mycket mer än 

mycket kostar den i drift och underhåll? Det andra är 
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att, tyvärr, många andra kommuner har (ett) konkur-
rensförhållande inom sig själva i och med att teknis-
ka kontoren ofta har drift- och underhållsfrågan och 
dess budget, medan stadssutvecklingskontoret eller 
stadskontoret eller stadsbyggnadskontoret beror lite 
på hur… har investering och byggnation och de två 
ser det nästan som en konkurrens, för då investerar 
man i någonting och så klagar tekniska kontoret att 
de inte får [ohörbart, tillräckligt?] med driftpengar, 
eller så klagar stadskontoret på att de har planerat så 
bra och att sedan tekniska kontoret hand om det.

 Ja.

 Och här ser vi en jättestor problematik och 
där kan ett belysningsprogram hjälpa till, om det inte 
bara blir som det ofta tyvärr blir, att det är den ena 
parten som är beställare, eller stadsbyggnadskontoret, 
då blir det bara deras produkt igen och vi har inte 
löst upp den här knuten. Det måste vara båda de som 
samarbetar och ser att belysningsplanering är planer-
ing, inköp, driftsättning, drift och tillslut destruktion 

-
ligt dokument som medborgare och allmänheten tar 
del av, utan det är också en slags grund för samarbete 
mellan förvaltningar inom en kommun?

Ja, eller det bör ju vara det. Jag ser ju ofta 

hur det faller på det. När ett dokument är framtaget 

säga att man har ett ytterligare program. Hade en 
kollega som hade i uppgift att gå igenom en organ-
isation i en kommun och hon räknade att de hade 
111 olika program i den här kommunen och riktlin-
jer - men hur många av de som användes var bara 
en bråkdel allt annat var bara skrivbords- [ohörbart]. 

 Precis.

 Det måste alltså vara ett levande dokument 
som utbildas i (utbildar), förklarar, tolkar och att 
någon ska ansvara för att föra det vidare. Det är som 
en lagbok. Du tar lagboken och så säger du; du kan 
inte bara ha lagboken och så ger du den till alla med-
borgare och säger att det här lagen. Du har advokater 
som tolkar med domare och domstolar. Det är inte en 
skillnad här heller utan du har ett belysningsprogram, 
men någon ska tolka det. Någon ska alltså överföra 
det till vår samtid och vårt rum som vi håller på att 
bygger och får in i ett sammanhang och sedan ska 
någon föra vidare den kunskapen och informationen 
in i de olika projekten. 

 Ja, och jag har också frågat andra, de an-
dra subjekten som jag har intervjuat just om den bit-

-
nas ett behov av att man, likt detaljplaner eller andra 
kommunala dokument som är juridiskt bindande, im-
plementerar belysningplanering i de här översiktligt 
strategiska planerna som man arbetar med på kom-
munerna eller att det kan vara ett separat dokument 
men att de har en juridisk makt så att man är tvungen 
att arbeta med det på kommunen. 

 Ja och nej skulle jag säga. Jo men jag tror det. 
Exakt på vilken nivå man ska lägga och så, men ja, vi 
behöver regler och lagar. Här är vi ganska långt efter 
i Sverige tycker jag. Vi har till exempel inga lagar som 

-
ard som handlar om arbetsmiljö utomhus, men det är 
blott en rekommendation. Sen kan man då säga att 
arbetsmiljölagen täcker det också, men den är ganska 
klumpig, den pratar om att man inte ska bländas. Att 
det ska vara tillräckligt med ljus för en arbetsuppgift 
att utföra - och vad är det? Vi har inte tillräckligt med 
krav. Däremot i England har man en lag om vägbe-

och light pollution så vi ligger långt efter där och vi 
behöver det för vi människor är inte så duktiga på att 
ta hand om de frågorna och säga att det här gör vi på 
eget ansvar, för vi gör inte det, utan vi måste ha den 
här [ohörbart, piskan?] och så vidare. Sen tror jag 
inte riktigt på att bara göra varje kommun var för sig. 
Det kan behöva någon lite mer riksstandard, för vi är 
också i ett socialt nät där vi inte bara kan dra gränser 
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vid en kommun. Min tanke är att ett belysningspro-
gram skulle helst innefatta även grannkommunerna. 
Att man faktiskt nämner vad som händer vid vår 
kommungräns när vi växlar över till nästa kommun 
och hur vi skulle kunna jobba tillsammans. Där är vi 
långt ifrån men det handlar också om resurser. Det 

-
ta med kostar tid, energi och pengar. Så det kanske 
är vid den idealaste av världar och där tror jag vi är 
långt ifrån än så länge. 

 Light master plans vet jag också att man har 
jobbat med i andra delar av, ja Europa, centraleuropa 
och så vidare och där är det ju kanske någonting som 
skulle vara en liknande variant av belysningsprogram 
fast mer detaljerad version.

 Ja precis och sådana planer blir ju oftast 
mer av den arten vi gjorde av åtgärdsprogram i 
Jönköping, fast de tar ett helhetsbegrepp om hela 
staden, kommunen eller vart de än jobbar i. De här 
åtgärdsprogrammet är att man slår ner på de platser 
som behöver åtgärdas vid och till slut tar man det vid 
mindre steg, men ja och då är det också kopplat till 

det helt plötsligt krav på vad som ska göras och då 
måste det också levereras. Och däremot [ohörbart]… 
ta fram någonting som aldrig kommer att kopplas till 
varken projekt eller budget, då är det ännu lättare att 
det faller mellan stolarna. 

 Ja precis.

 För pengar ger projekt och projekt ger resul-
tat. 
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Tobias Olausson Sahlin transkribering 4 maj 
2015

 Tobias, kan du berätta lite kort om dig 
själv och vad du har för utbildning och så vidare?

 Ja absolut, vi inleder väl så. Tobias Olaus-
son Sahlin heter jag då. Jag har en 2-årig utbildning 
gällande ljus - ljusdesign utbildningen i Jönköping, 
Jönköpings Tekniska Högskola. Examinerades 2010 
var det då innan dess hade jag en byggnadsgyman-
sial utbildning då som jag har där. Sen då vid 2010 
som sagt, jag examinerades och pluggade då inrik-
tningen mot arkitektonisk ljussättning som de hade 
där. Pluggade… först så jobbade jag mycket paral-
lellt med studierna på Grontmij som är ju ett, ett av 
världens största teknikkonsultföretag kan man väl 
säga som elkonstruktör med inriktning belysning, 
men det var projektanställning och jobbade väl där 
under ett halvår ungefär av min studietid och sen har 
jag då varit här på Archidea Arkitekter i nu nästan 
5 år iallafall där… så att, ja sen har jag jobbat som, 
ljusdesigner, med såväl interiöra och exteriöra projekt 
och det kan ju vara allt ifrån ett litet villauppdrag eller 
trädgårdsuppdrag till då den här typen av skala då 
och belysningsprogram och då, ja exempelvis Ullevi 
här i Göteborg håller vi på nu med då som ljusprojekt 
så att…
 

 Okej…

 …ja, hela spektrat där…

 Ja, men hur är det då, om vi då blickar 
tillbaka hur det är nu att jobba nu då med belysning 
såhär, det här året 2015 och…

 …jaa…

 …hur skulle du säga att det skiljer sig från 
fem år tillbaka. 

 Ja, det är väl det att man har… jag tror att 
man ifrån ett kundperspektiv och ifrån ett beställarp-
erspektiv har, man har sett mycket själv hur det har 
blivit till skillnad från kanske fem år sen, man har job-
bat mycket med LED och man har ett annat förtro-
ende för produkterna i dagsläget skulle jag nog säga 
- för den nya tekniken så att säga, den var ju ändå, 
den fanns ju absolut på marknaden för fem år sen 
också LED-dioden och en rad olika tillämpningar av 
den men det var väl att man kanske hade lite sämre 
erfarenheter då, nu har man kanske då istället sett 
möjligheterna med det och man är ganska så… ja 
mer intresserad och har kanske inte taggarna utåt…

 Nää…

 …lika mycket skulle jag uttrycka det som…

 …men just det med kommunerna då, hur 

ser intresset där, ser du ett ökat intresse eller är [svårt 
att tyda] det fortfarande rätt så stelt på den…

 …Jo, men absolut jag ser väl ett ökat in-
tresse så är det onekligen, det var väl lite sådär att… 
som många andra sådana här dokument så började 

-
optimeringspotentialen…

 Precis…

 …eller vad man ska kalla det.

 Jaja…

intresse för väldigt många kommuner skulle jag nu 
uttrycka det som. Man ser det som en förenklande 
process istället för en försvårande just att man un-
derlättar underhållet för framtiden, man får en plan 
både vad det gäller den gestaltande delen i det att 
man integrerar ljusdesigners och ljusplanerare i ge-
staltningsprogrammen. Det får ett litet kapitel där… 
ur just det estetiska perspektivet och sen så får man ju 
också då ett dokument att rent praktiskt förhålla sig 
till för framtiden vilket underlättar jobbet för många 
inblandande parter då så att det. Jag skulle nog säga 
att intresset har ökat, så är det absolut…
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 Jaa…

 …sen så är det ju tyvärr så får man väl säga 
att många av de här dokumenten blir ju kanske lite 
mer, ja, de blir väll tyvärr pappersprodukter nästan 
att lite för länge iallafall så att man ska kunna använ-
da de på optimalt sätt…

 Ja.

 …lite så, det är ju ett dokument som ska 
leva vidare på sikt men, men hade man kunnat ag-
era lite snabbare så hade man kanske kunnat hålla 
sig minre löst i föreskrivandet av produkter och sådär 
som man då behöver göra. 

 Ja precis. Ett exempel då inom fysisk plan-
ering är detaljplaner. Dessa är juridiskt bindande och 
då måste man ju förhålla sig till planen ser ut medan 
en översiktsplan eller fördjupande översiktsplan som 
nu dem tog fram här borta vid centrala Partille så är 
det ju relativt vägledande och då… 

 Jaa precis…

 …och det är ju någonting som jag också 
kommer att prata i min diskussion i arbetet att det 

ska man säga…

 Ja… det är ju inget bindande rent jurid-
iskt…

 Nej. [instämmer]

inget krav på översättning till verklighet direkt sådär 
att eller inom någon tidsram alls egentligen…

 Precis [instämmer]

 …och därmed så blir det ju också just att, 
så som vi har lagt upp det här dokumentet så blir det 
ju väldigt mycket, ja, det blir ju väldigt mycket rådg-
ivande just vilka olika parametrar man ska ta hänsyn 
till både estetiskt och praktiskt och tekniskt, men det 
blir ju inte att man kan föreskriva ens en typarmatur 
i princip eller sådär och man vågar ju inte… man 
vågar inte ringa in sig så mycket utan hålla det ganska 
löst och så…

 Ja nej men precis, men när vi ändå kan… 
när vi ändå pratar det här med… ja belysningspro-
gram då, ni var ju med och tog fram ett belysning-
sprogram för centrala Partille där…

 Precis… [instämmer]

 …med kommunen och… skulle du kunna 
berätta lite om genomförandet och hur ni gick tillvä-

ga och vem som kontaktade vem…

 Ja absolut, det kan jag göra det var ju… 
[hostar] det var ju då ett projekt som gick ut på up-
phandling, vi var väl en av fem stycken tillfrågade 

genomföra det här uppdraget…

 Ja.

att säga så det gick ju ut till alla parter som visade ett 
intresse. Just så som vi kom in i bilden var nog att jag 
hade såväl mejlkontakt som telefonkontakt med då 
Kennet Fasth då som du också har intervjuat där…

Ja. [instämmer]

 …och på den vägen var vi ju då helt enkelt. 
Vi lämnade ett anbud, jag tror att uppdraget sträckte 
sig på 300 timmar och då blev det ju helt enkelt att 
man gav ett timpris på genomförandet och på den vä-
gen så vann vi ju då på grund av ekonomin och även 
de här referenserna vi hänvisade till då. 

 Ja.

 Sen när då fortsatte från det, det var ju då 
ett startmöte där vi tillsammans med den arbetsgrup-
pen som var ifrån Partille, det var ju ett tiotal per-
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soner om jag inte minns fel, eller ja kanske inte inte 
riktigt så många, sju, åtta stycken i alla fall därifrån 
deras projektgrupp som medverkade vid startmötet 
och de presenterade då vid startmötet just hur deras 
nuvarande gestaltningsprogram såg ut i det läget då.

 Ja [instämmer]

 Det var ju ganska färskt när vi kom dit, då 
var det ju, ja nu vet jag inte, nu har du läst lite här i 
programmet så att du har ju säkerligen förstått just 
det att hela Partille centrum skulle egentligen byggas 
om, eller byggas till, kan man ju säga…

 Ja.

 …så att vi var ju där och väldigt mycket 
lyssnade in förutsättningarna och målsättningarna 
kring det projektet då, och, redan i gestaltningspro-

Okej.

 …och de hade ju uppmärksammat ljuset i 
sitt gestaltningsprogram men de hade inte brutit ned 
det i någon… det var väldigt löst…

 Okej…

 …kan man ju säga. Ett litet avsnitt. Ja, och 
sen jobbade vi fram det till ett utkast då vi var där 
på plats och inventerande området såväl dagsljus som 
kvällstid, tog del av teknisk ritningar vad det gällde 
hur elen var i området och vilka olika ljuspunkter som 
fanns och vad det var för armaturer och ljuskällor och 
ja, de tekniska datan vi kunde ta del av så att… dels 
gjorde vi ju då en… uppskattning rent sett till energi 
och elkapacitet och sådana grejer utifrån den datan 

platsen då…

 Okej…

 …hur det såg ut idag och lite hur vi kunde 
föreställa oss det framtida Partille kunde te sig kunde 
man väl säga. 

 Ja.

 Ja, och sen så jobbade vi ju helt enkelt fram 
det här dokumentet under ungefär jag tror det var ett 
halvårs tid då, det som då, ja ifrån startmötet då till 
slutlig produkt…

 Okej.

 …och det var väl några avstämningsmöten 
på vägen där också då. 

 Ja för att det… det som jag också tycker är 
intressant med Partille är ju den här utvecklingen av 
det centrala Partille. Det är ju någon form av vision 
och en… vad ska man säga… det är ju fortfarande 

så…

 Precis precis…

 …byggnader och miljöer och där vill jag 
ändå fråga för att… hur kan det vara skillnad mel-
lan att projektera eller ljussätta ett område som redan 

framtiden. Är det svårare eller är det kanske till och 
med enklare? Hur…

 Ja det är ju svårare på det sättet att man får 

helt nytt, en helt ny stadskärna som ska fram på det 
här sättet. Det blir ju just det här att i våran att det vi 

den här kommunikationen med de arkitekterna som 
var inblandande med framtagningen av Partille cen-
trum och just hur det skulle te sig och sådär, det blev 
ganska mycket kommunikation kring det och sådär 
och hur vi…

 Ja…
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och det brukar ju generellt att jobba, det är ju väldigt 
mycket oftare med ljusprojekten att man ljussätter 

där och då har man ju en helt annan möjlighet att 
inventera och kolla på tekniska lösningar och plac-
eringar och kanske integrera ljus i olika möblemang 
eller i arkitekturen på ett helt annat sätt. Här hade 
man ju inte de tekniska förutsättningarna att göra det 
riktigt utan man försöker hålla sig mer till kanske då, 
ja vad ska man kalla det - standardlösningar med stol-
par, polare, ja lite den typen…

 Ja.

 …av lösningar. Sen blev det lite sådär att 
det blev ju mer för oss att försöka få en uppfattning 
om, ja, vad deras målsättning var med det, vi kunde 
bara gå runt på platsen och inventera helt öppna fält 
egentligen…

 Ja…

 …och se samtidigt på en karta att här kom-
mer det ena och här kommer det andra så att det är, 
jag skulle nog kalla det för… ja det är ju i för sig, det 
har ju en underlättande aspekt också och det är ju just 
det är att man är ju, man har ju en mycket öppnare 
förutsättningar…

 Precis…

 …samtidigt vad det gäller…

 Ja.

 …placeringar och allting sådär så det är ju 
lite både och, lite plus och minus där skulle jag nog 
säga.

 Men som du skulle kunna säga är ändå att 
kommunikationen är väldigt viktig där när man pro-
jekterar nya områden mellan arkitekten och…

Absolut.

 …alla som är involverade i processen här 
då, men…

Vår ambition är ju att lyfta arkitektens as-
pekter genom hela projektet, ja arkitekten och kom-
munens förslag så att då måste ju den kommunika-
tionen vara där så att vi vet vad, ja vad vi vill och att 
vi är överens kring det… 

 Ja.

 …så är det ju.

 Sen har vi också… nu när du pratar om att 

en, jag vet inte om du har läst handboken Nattens ljus 

där, utgiven från SKL men den ger ju ett…

 Jag tror…

 Ja…

 Jag tror jag har tagit del av den under min 
studietid där men det ju… nu var det ju över fem, sex, 
sju år sedan så att jag jag skulle…

 Ja.

 …att jag har koll på den så att säga så är 
det nog.

 Jag kan ju bara snabbt berätta men det är 
så att i den här boken så ger man ju ett exempel på 
analysmetod för belysning på olika platser då och de 
använder sig av en Kevin Lynch stadsbildsanalys där 
man förklarar ja, att den är platsen kan man utse att 
belysningen kan bilda en slags fond i stadsrummet 
och man ger sådana exempel…

 Mm, ja men precis.

 Sen är ju frågan, hur ser du, ser du att det 

belysningen i framtiden eller, ja exempelvis hur går 
ni tillväga när ni inventerar belysning på plats, är det 
att ni bara kollar på de här tekniska aspekterna eller 



har ni…

 Nej det blir ju, det blir ju väldigt mycket det 
här… när det gäller kommunala projekt som det här 
hos oss så är det ju mycket det här trygghetsperspek-
tivet man har. Då är det ju väldigt mycket det här 
att bygga rum kring ljussättningen, bygga orienter-
barheten, överblickbarheten och då är det ju precis 
det här som du nämnde här med fonder och just att 
man har en tydlig ledning, vilken riktning man ska 
i stadsrummet och så där, det är ju en väldigt viktig 
aspekt i det, så att, jag tror nog generellt faktiskt att 
vi, dels är de ju de tekniska aspekterna man tar del 
av, men det är ju egentligen underordnat vad man 
upplever på platsen med den visuella analysen så är 
det ju. Men sen hur vi analyserar det - jag tror inte 
vi är så systematiska generellt som den här, som den 
handboken föreskriver utan det blir nog väldigt my-
cket att man ser till jämnheten på ljuset, hur bra vet 
man vilka riktningar man ska gå, att man just känner 
mer [ohörbart] än mäter fram det så att säga lite så…

 Nää men jag förstår men sen är det ju 
också…

 …skulle man kunna sammanfatta det.

 …har läst lite andra böcker med, har ju 
en bok av Christina van Santen, en bok från, jag tror 
hon är tyska och hon nämner just det att belysning är 

en form av design och att varje plats är unik så att det 

Ja…

 …översiktlig allmänna rekommendationer 
för att ”den här belysningen är bra” för olika platser 
har olika förutsättningar då…

 Ja, absolut och det är ju en anledning till 
att man alltid genomför en provbelysning exempelvis 
inför en installation eller projekt just för att man just 
inte kan översätta ett resultat på en plats till samma 
resultat på en annan plats, just förutsättningarna skil-
jer sig åt. Ja precis, det är som du säger absolut. Men 
det är som sagt… jag tror får våran del, jag önskar 
jag kunde ge dig ett mer konkret och systematiskt svar 
kring det, men just vad det gäller Partille och även, ja 
har även varit inblandad här i Rosenlund i Göteborg, 
det var ju också ett sånt här projekt som startade i ett 
belysningsprogram och sen har översätts till projek-
tering. Och där var det ju väldigt mycket sådär, där 

-
rådet var omtalat på Uppdrag Granskning exempel-
vis för prostitution och diverse problem som fanns där 
och då, då var det ju verkligen ur ett trygghetspers-
pektiv man jobbade med och där var det verkligen 
sådär, påtalat mörka partier överblickbarheten fanns 
inte alls, man hade bara ljus precis där man gick och 
man gick aldrig emot någon ljus plats utan man, ja, 

gick i ljuset - såg ingenting omkring sig och det blev 
sådär, ja en väldigt dålig magkänsla i området helt 

sen väga in i sin projektering.

 Ja precis, men ni har ju då jobbat med 

med ett. Den här kommunen som jag nu har som 
fallstudie, eller jag gör en fallstudie här på Trossö i 
Karlskrona, de har förnärvarande inget kommunalt 
belysningsprogram. Vad tror du skulle kunna vara 
de primära fördelarna med att faktiskt upprättat ett 

-
lysningsprogram…

 Jaaa…

 …och vad tror du det kan grunda sig i?

 Ja, jag tror väl att man. Om jag ska bör-
ja med varför de inte har ett så att säga, varför man 
inte har tagit med det i beaktning det är väl mycket 
med att man går i samma gamla mönster och inte 
kanske riktigt har uppmärksammat möjligheterna 
med en medveten ljussättning just att man inte lyfter 
fram landmärken utan man går i samma gamla spår. 
Man har en etablerad kontakt är kanske en ljusinstal-
latör eller att det är en grossist eller att det är en ar-
maturleverantör eller någonting och så går man helt 
och hållet på det egentligen. Det blir ju en bekväm 
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aspekt. Förändring är en lite jobbig process i många 
lägen. Så det är nog mycket på grund av en sådan, ja, 
bekvämlighetsaspekt kring det skulle jag tro faktiskt. 
Sen så, de stora fördelarna är ju egentligen att man 
får på sikt, så får man får ju ett mer levande stads-
rum, man har ju möjligheter med ljussättning att sty-
ra med belysning vad man vill se och kanske tona ner 
istället. Det är som en vit canvas egentligen om man 
översätter de så. Att man har ju möjligheten just un-
der nattetid att jobba mycket mer med gestaltning än 
vad man egentligen har under dagstid så att säga och 
hittar man då dem kvalitéer i sin stad just för att man 
hittar det här med olika fonder som är värda att lyfta, 
man ökar orienterbarheten och stråken som folk rör 

-
mar de här olika funktionerna i stadsrummet, både 
ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv men just 
också de vackra kvalitéerna i staden…

 Precis.

 …då kan man ju ändå kartlägga det från 
början och ändå prioritera kanske ljussättningen och 
ekonomin kring de här olika aspekterna…

 Ja…

 …Så att det blir ju att man har en, en ja, vad 
ska man kalla det, man har ju då riktlinjer som är lite 

som det här Partille programmet att man ändå pekar 
ut funktionerna och att man hittar övergripande rik-
tlinjer kring det just, det blir en… ja, det är både en 
ekonomisk och estetisk fördel i det långa loppet…

 Ja, okej… För jag har nämligen under den 
här fallstudien genomfört ett antal kvällsrundvand-
ringar då och…

 Ja…

: …under de här vandringarna har jag 
märkt att belysningen på många platser här, inom det 
här undersökningsområdet som jag undersöker i, är 

vi pratar om övergångsställen där du har linspänd be-
lysning som är helt sönderslagen, och det kan vara…

 Ja, okej…

platser där belysningen är helt och hållet vandalise-
rad.

 Ja juste.

-
daliseringen av belysning. Vissa menar på att man 
kan genom…

 Ja….

 …med galler och man kan arbeta på olika 
sätt med lampornas armatur. Hur tror du att man 
kan utforma belysningen på en plats så att vandal-
iseringen minskar på en plats?

 Det allra säkraste vad det gäller vandal… 
vandalrisker - är ju egentligen att ha en placering av 
armaturen som gör det väldigt krångligt att komma 
dit, grovt överslaget så går det alltid att förstöra ett 
armatur om man jobbar tillräckligt hårt på det, det är 
ju lite så, men just den här mekaniska åtgärderna vad 
du nu nämner med galler och att man gör de tjockare 
och tjockare och starkare och starkare, ja, det vet jag 
inte riktigt om det funkar. Vi har ett exempel här i 
Göteborg där de har borrat sig in i lampan och slängt 
in en smällare och smällt den inifrån exempelvis så att 

Så om man istället jobbar med ja, placeringar som är 
svårtillgängliga och kanske där armaturer i sig, sticker 
ut utan istället lyckas integrera belysning i exempelvis 
bänkar eller i andra objekt i stadsrummet så får jag 
en känsla av att man inte ser det som en, den blir inte 
lika utsatt på något sätt…

Nää…

 …är min känsla kring det. Än att det istället 
står en pollare helt naken då är den så iögonfallande 
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för den som väl vill förstöra det om du förstår mig 
rätt där. Lite så, så det är ju väldigt mycket med att 
jobba med medvetna placeringar kring armaturerna 
och att man befolkar platserna är egentligen det allra 

inte ja, är det fullt med folk eller åtminstone några 
människor som går på platsen så blir det inte lika lätt 
[för] någon som går på det [syftar till belysningen]. 

 Nej precis. Jag har pratat tidigare med 

 Precis, han förklarade att när man har ljus-
satt en tunnel i Jönköping att… den var ju tidigare 
väldigt… ja den var vandaliserad och den var väldigt 
utsatt för klotter och så vidare och han menar på att 
när man nu utformar platser så ska man tänka på att 
om man nu då utformar platser så att de ser ut som 
ett fängelse, då kan man inte förvänta sig att de män-
niskor som vistas på platsen ska bete sig som något 
annat än fångar då…

Nää, nää [instämmer]

 …och det är också en…

 Nej precis det låter ju…

 …aspekt vi pratar om i planerings… ja 
-

mar olika platser kan också påverka olika människors 
beteende och beteendemönster. Och där är det ju in-
tressant…

 Mm absolut.

-
jörer kanske [kan luta] åt mer den tekniska  sidan som 
kanske har en föreställning om att man ska jobba mer 
med någon form av, eh, galler och försöka förhindra 
vandalism på det sättet. Men det verkar som att du 
har en annan åsikt om det då istället då man kanske 
kan jobba med indirekt belysning och se till så att…

 Ja…

 …integrera belysning på plats då.

 Ja precis lite så och jag kan ju absolut hålla 
med John där i hans påstående där att man får ju 
skapar man en slags hemtrevlig miljö där folk ändå 

 Ja.

 Så är det väl onekligen och just en tunnel 
är ju ett sådant klockrent exempel just där ja, det är 

-

Arkitekter har gjort ett här i här… ja vart det nu än 
är… här i Göteborg i alla fall och jag tror att det är 
vid [svårt att höra (röda stigen)?], ja, det är ju i alla fall 
ett ganska uppskattat inslag just där man har jobbat 
med mycket mer aktivt med färgsättning av ljus till-
sammans för att skapa en mycket mer, vacker lösning, 
och det har ju funkat i längden också…

Det ger resultat märker ni också…

 Ja det gör ju det också, precis. Ja men… lite 
så…
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Kennet Fasth transkribering 5 maj 2015

 Vem är då Kennet Fasth? Kan du berätta 
lite kort om dig själv?

 Jag är driftingenjör och jag har ju då hand 
om vägbelysning, drift och även investering. Jag har 
sysslat med driftfrågor kring broar, vinterväghållning, 
beläggning, dagvattenhantering. Jag har jobbat som 
arbetsledare och mättekniker, mätningschef  på större 
entreprenadföretag innan jag började med det här.

 Hur är det då att arbeta med belysning år 
2015 och hur skiljer det sig från fem år tillbaka? Finns 
det ett större intresse bland kommunerna idag tror 
du? 

 Ja det som händer är ju att man, som jag 
upplever det, att om man går tillbaka 5-10 år så var 
det en helt annan uppsättning av armaturer som vi 
hade ute på fältet. Vi bytte kvicksilver mot högtry-
cksnatrium. Högtrycksnatrium var ju det som gällde 
ett tag då och sen sedermera blev det att man tyckte 
att det var för gult och då vill man gärna ha vitare 
ljus och då kom vi in på metallhalogen. Sen samti-
digt med det har utvecklingen med LED skett och till 
början var det inte så var det inte så mycket att kom-
ma med. Det var både dyrt och det var inte bra gre-
jer. Lös inte bra heller, utan det som har hänt är att 
det har blivit en utveckling och man har då fått fram 

LED-ljusarmaturer som lyser ut och där man kan 
styra bättre och man kan välja vitare eller varmvitt- 
sken. Man har fått en bättre belysningskälla nu med 
LED än vad man hade för, ja, 2005, 2006 tror jag väl 
de första har jag för mig. Ja, jag kan ju inte exakt årtal 
men men till att börja med var de inte så mycket att 
komma med nej, men det har blivit mycket bättre och 
estetiken har det blivit mer fokus på i kommunen som 
jag ser det. Man körde basic stolpar, vanliga gråa och 
de var inga speciella armaturer. Idag så är man mån 
om att det ska se snyggt ut och att även att det skall 
vara tryggt och säkert - det är mycket fokus på trygg-
het och säkerhet. Det är fokus på att man vill ha ut 
folk i stadsrummet. Man vill ha så att folk rör sig ute 
i stadsrummet och där är ljuset en del i den hjälpen 
som man kan få då utav ljus.

 Just precis. Du var ju projektansvarig för 
det belysningsprogram som togs fram över centrala 
Partille. Kan du berätta lite kort om genomförandet, 
vem som kontaktade vem och hur hela processen gick 
till?

-
steskrivelse ifrån kommunstyrelse. De önskade då att 
samhällsbyggnadskontoret tog fram ett belysning-
sprogram för Partille centrum. Vi bygger om hela 
centrum här nu och då ville man ha ett belysning-
sprogram för detta med då olika saker vi skulle tänka 
på, just det här med att politiken vill ha ett levande 

stadsrum och att man då med ljuset kan ta hjälp utav 
detta och få en daglig upplevelse utav belysning och 
en nattlig upplevelse av belysning. På dagen så ser 
man det som stolpar som då ser ut på ett visst sätt och 
på natten så ser man då ljuset från dem. Det gjorde ju 
att jag tog kontakt med... (ohörbart), jag iscensatte ett 
inspirationsmöte här med en konsult och utifrån det 
så började vi fundera på hur vi ville ha det och gick 
ut och frågade konsulter för att då göra ett belysning-
sprogram.

 Ja.

 Sedan så ställde vi upp på ett sätt där vi gick 
igenom det vi hade och sedan gick vi då igenom olika 
stadsrum. Entréer, torget, platser, parker, grönstråk, 
gång- och cykelvägar, paradgatan, men vi gick även 
in på områden som inte är allmän platsmark för att vi 
ville ha helheten. 

Okej.

gårdar. Där är vi inte huvudman så där har vi inte 
mycket att säga, men vi har en intention vilket vi då 
visar i belysningsprogrammet, så belysningsprogram-
met är någonting som vi kommer att förmedla till ak-
törer i Partille centrum när de då projekterar. Viktigt 
är det ju då att Partillebor som är med på belysning-
splanen dit koncernbolagen inom kommunen, men 
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det är inte kommunen, men de är med på belysning-
splanen så att de nyttjar den för sina byggnationer för 
Partille centrum.

Precis. Jag har också läst handbok som 
heter Nattens ljus, jag vet inte om du har kanske 
bläddrat i den men den är iallafall utgiven från år 
2005. I denna handboken så redovisar de ett sätt 
att inventera belysningen och det baseras då på en 
Kevin Lynch-stadsbildsanalys. Rent generellt, jag har 
ju frågat en del jag har intervjuat och har frågat om 
det kan behövas nya analysmetoder för belysning i 
framtiden och hur ni gick tillväga under er process 
med belysningsprogrammet med centrala Partille för 
inventering av belysningen?

 Ja, det är inte så krångligt att inventera den 
gamla belysningen för att den var ju på ett ganska 
likartat sätt överallt.

 Okej.

 Vi hade väl lite annan, vi hade inte så 
många sorter av armaturer och det är ju något som 
kännetecknas av den nya tiden nu med LED-ljus och 

banan. Man kan spetsa funktionen på en armatur om 
man vill ha den bredstrålande eller om man vill att 
den ska lysa bra över vägen eller rundstrålad, eller 
ovalt belysningsfält. Man riktar, man tittar redan när 

man köper armaturen hur den skall lysa för att lysa 
bäst och det fanns inte förr. Det betyder att vi har 
oerhört mycket mer armaturer och sätt att utforma 
armaturen individuellt för ett visst ändamål, så att 
det är mycket [betonar] mycket mer nu än vad det 
var förr. Det som vi hade förr, ja, det är inte svårt att 
se vad vi hade. Vi hade 4800 kvicksilver [syftar på 
lampor med kvicksilver som ljuskälla] i vårt fall och vi 
har högtrycksnatrium på lederna, vi har haft mycket 
kvicksilver [lampor] vid bostadsgator... (ohörbart), de 
byter vi ju nu då ut mot LED-ljus istället.

 Ja okej. Så det sker en omvandling?

Så att. Ja det har inte varit så svårt att in-

att hitta, eller komma fram till saker som gör att det 
blir trevligare i centrum, estetik, belysning av entréer 
och så vidare. Att man tänker till lite, att man får rikt-
märken som man kan gå emot, man får lite årstidsbe-
lysning för att få en variation i centrum.

 Ja precis. Ja det är ju också någonting man 
nämner i den här handboken att belysning kan verka 
till att göra olika saker där en utav sakerna är pre-
cis som du nämnde att just belysa landmärken för att 
skapa bättre orienterbarhet och förenkla den som går 
ute på kvällen. Ni har ju på Partille kommun har ett 
belysningsprogram idag. Karlskrona kommun, den 
kommun som jag studerar i och också har inventerat 

- de har för närvarande inget kommunalt belysning-
sprogram. Vad tror du skulle kunna vara fördelarna 

-
muner inte har ett belysningsprogram och vad tror 
du kan vara den primära orsaken till detta?!

 Ja, det krävs nog att man måste... sätta sig 
ner och... försöka bena ut vad man vill ha. Sen är det 
ju bra om man sätter det på pränt. Det gör ju att det 
blir lättare när man gör byggnationer. I vårt fall så var 
det lite viktigt eftersom vi har mycket byggnationer i 
Partille centrum just nu. Vi har ett antal stora projekt 
där vi bygger om hela paradgatan, vi bygger en arena 
och det ska byggas totalt sett 1200 nya bostäder. Det 
är mycket på gång och därav så tyckte vi att det var 
viktigt att vi gjorde ett program som behandlade Par-
tille centrum. 

 Så du skulle kunna säga att utformningen 
av belysningsprogrammet går hand-i-hand med den 
stadsutveckling som då...

 Ja i vårt fall så var det ju så. Vi försökte 
tänka igenom med rätt personer och sedan så satte vi 
det på pränt och försökte bena ut olika aspekter i det 
hela. Vi tvingas i projekten att tänka till.

 Ja precis.

 Den som driver då projektet har då på sig 
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att han ska läsa belysningsprogrammet, han ska ska 
till vad som behövs och iscensätta det då. Nu har vi 
då till exempel här i centrum tagit tag i entrépunkter 
för gång- och cykelvägar. Vi har då handlat upp en 
konsult där vi då ska ta fram hur [betoning] vi belyser 
dessa entrépunkter för gång- och cykelvägar. Det är 
alltså tunnlar, före tunneln och efter tunneln. 

 Ja precis.

 Så det blir mer fokus på att man måste tän-
ka till i projekten om man har någonting som man 
kan luta sig tillbaka emot - ett belysningsprogram 
kanske.

 Jag har också under den här fallstudien 
som jag har genomfört kunnat fastslå att belysningen 
inom undersökningsområdet på Trossö i Karlskrona 
är väldigt dåligt underhållen. Vi pratar i fall där be-
lysningen är vandaliserad på övergångsställen och så 
vidare. Hur tror du att man kan utforma belysning 

 Jag kan säga att vi tittar hela tiden på det 
och där är jag med i alla projekt och tycker till om vad 
vi ska ha för armaturer, vilken höjd vi ska ha på stol-
par, pollare, kvalité, vandal... (ohörbart), hur ser de ut, 
hur de... (ohörbart) i marken. Är det markbelysning 
så är det viktigt att vi har högsta kvalité på armatur-
erna och att det dräneras under armaturerna så att 

som man ska tänka på och att man sätter rätt armatur 
på rätt plats, lite med hänsyn till vandalrisken också. 
Man kan också anpassa sig lite grann. Man kan istäl-
let för markarmaturer eller pollare så kan man ta upp 
ljuset på en stolpe lite högre och sedan rikta ner om 
det går för bländningens skull. Man kan använda lite 
olika sätt att belysa på och jag försöker se till vad det 
är för plats och sedan försöker vi skydda grejerna så 
att de håller över tid. 

 Okej.

 För det kan vara väldigt dyra armaturer 
därav så försöker vi skydda de med plåtlådor och 
galler. Vi har till exempel en pylon belyst, där kos-
tar armaturern 10 000 kr och vi har då producerat... 
(ohörbart) stållådor med galler, bara de kostar 4000 
kr styck som vi har runt armaturen för att den inte ska 
vara så lätt att slå sönder. Vi har faktiskt lyckats med 

på lite mer på gallrerna och sedan dess har det hållit. 

 Men...

 Man får tänka till lite på hur och var man 
sätter sakerna så att man försöker att skydda de lite 
grann.

 Jag har tidigare intervjuat John Pettersson 

nu utformar en tunnel med säg - galler och såvidare 
så det ser ut som ett fängelse så kan man inte förvänta 
sig att människor på plats ska bete sig annorlunda.

 Jaa, men...

 Tror du att det går att lösa allting med en-
bart galler eller högre ljuspunkter eller man kanske...

 Det hänger ju på det va - jag sätter ju aldrig 
ett galler i en tunnel. Däremot kan jag sätta galler på 
en armatur i en rondell, ja, det kan jag göra. Däremot 
galler på armaturer i tunnlar, nej. Vi har idag arma-

armaturer som håller att slå med slägga på. I tunnlar 
behöver man inte ha galler utan det handlar hur man 
sätter de. Man kan sätta de uppe i hörnet, då är de 
väldigt svåra att slå på. Alternativt så har man välvda 
armaturer som har väldigt hög slaghållsfasthet. Just 

av armaturer, specialarmaturer som vi har till exem-
pel för att belysa en pylon, de är inte slagtåliga alls 
utan då får man hitta på något. 

 Ja, precis.

 Sen får man ju göra så att det ser snyggt ut, 
det ska hela tiden tänkas på estetiken.
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