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Inledning
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1: Inledning
Bakgrund
I den avslutande delen på min utbildning i Fysisk Planering ville jag ta 
möjligheten att fördjupa mig i stadens belysning, ett ämne som jag fun-
nit intressant under utbildningen men som jag enbart snuddat vid under 
högskolåren genom enstaka föreläsningar vid olika kurser i stadsbyggnad. 
Frånvaron av utbildning i belysning och ljus ser dessvärre likadant ut på de 
andra arkitektutbildningarna i Sveriger kurser som står att fi nna i ämnet 
är få. Under höstterminen 2008 fi ck jag dock tillfälle att läsa kvällskursen 
Ljus och mörker i stadsrummet vid Chalmers arkitektur. Kursen väckte min 
nyfi kenhet till att lära mig mer om ljusets betydelse för upplevelsen av det 
off entliga rummet under dygnets och årets mörka delar. Detta i kombi-
nation med de svårigheter jag ställts inför under min yrkesverksamma tid 
när frågor om trygghet kommit upp på bordet. Flera gånger har jag läst 
att ”otrygga platser behöver mer belysning”. Men hur? Är det så enkelt att 
mer ljus är synonymt med ökad trygghet? 

Problem och möjligheter
Vårt land är mörkt under stora delar av året. Utomhusmiljöer som dagtid 
är behagliga och fulla av liv kan kvällstid kännas hotfulla. Detta kan bero 
på undermålig eller brist på belysning. Förmågan att känna igen, se sin 
omgivning och möjligheten till att orientera sig försämras avsevärt när 
solens naturliga ljus ersätts av konstgjort ljus. Hur ska det off entliga rum-
mets belysning utformas så att fl er känner sig bekväma med att vistas ute 
även efter mörkrets inbrott? Då det främst är kvinnor som känner en oro 
att vistas utomhus när det är mörkt är det i stort en fråga om jämställdhet 
och i förlängningen även en fråga om demokrati (Listerborn 2000, s. 7). 

Under en lång tid har belysningsplaneringen präglats av mätbara värden 
och främst varit en fråga för tekniker och ingenjörer. Dock är ljus och 
upplevelsen av belysning inte alltid mätbar med instrument. Vårt öga är 
ett mycket känsligare instrument och dess kapacitet överskrider vida lux- 
och andra ljusmätare (Ocklund 2008, s. 26-28, 33). Under en ljuskon-
ferens i februari i Stockholm fi ck jag tillfälle att lyssna till Mark Major1, 
internationellt erkänd arkitekt & ljusdesigner från Storbritannien. Han 
påpekade att vi planerar våra städer oerhört noggrant gällande material, 
form och färg. Men detta endast för att upplevas dagtid! Major menar att 
eftersom det numera fi nns tillfälle att verka under dygnets alla timmar 
vore det rimligt att tillgodose att ovan nämnda kvalitéer går att uppleva 
även efter mörkrets inbrott. 

1: INLEDNING

1Mark Major, arkitekt vid Mark & Majors 
Associates. Föreläsning Stockholm Ligh-
ting Days, 2010.02.26
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Trots allt visar tendenser på senare år att belysningsplaneringen får allt 
större utrymme i stadsbyggnadssammanhang. Belysningsplaneringen har 
utöver de praktiska värdena även viktiga gestaltande, och därmed este-
tiska, värden. Förutom den rent praktiska belysningen (att se och synas, 
ge ökad orienterbarhet etcetera) förekommer allt oftare eff ektbelysning i 
våra städer. Utöver att skänka ögonfröjd kan eff ektbelysningen även i för-
längningen leda till att ”fl er kommer ut och tittar” och därmed befolkar 
staden kvällstid. Fler människor i det off entliga rummet ökar chanserna 
till att känna sig trygg (Trygg stadsmiljö 2006, s.3).

Även trygghetsfrågor ur ett bebyggelseperspektiv är ett mycket aktuellt 
ämne inom samhällsplaneringen. Boverket har till exempel i olika om-
gångar, senast oktober 2009, utlyst pengar till stöd för åtgärder som stär-
ker tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Många som beviljats pengar är just projekt som helt eller delvis berör 
belysning med syfte att öka tryggheten (Boverket 2009). 

Syfte
Mitt examensarbete syftar till fl era saker. Dels en personlig önskan om att 
tillskaff a mig en enklare grundkunskap inom ljus och belysningsplanering 
för stadsmiljöer. Målet är inte att bli en fullfj ädrad belysningsexpert, sna-
rare att få mer kunskaper om belysning och vad det kan göra med och för 
det off entliga rummet samt hur det kan användas för att skapa tryggare 
stadsmiljöer. Detta för att jag senare som praktiserande planeringsarkitekt 
ska kunna lyfta och argumentera för belysningens betydelse samt känna 
mig trygg i att beställa den typen av tjänster och veta vad jag ska fråga efter. 
Jag vill också i mitt examensarbete undersöka hur den kommunala fysiska 
planeringen arbetar med belysningsfrågor och hur kommunerna praktiskt 
tillämpar de planer som tas fram för belysning när de bygger belysnings-
anläggningarna. Genom hela arbetet ska jag ha ”trygghetsglasögonen” på 
mig. Nyckelord kommer att vara trygghet, belysning, och stadsmiljö.

Avgränsning
Arbetet behandlar belysningsplanering i kommunal regi med fokus på 
trygghet. 

1: INLEDNING
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Frågeställningar
Hur regleras belysningsplanering och belysningsanläggningar i Sveriges 
tätorter? Vilka lagkrav, normer och riktlinjer fi nns? Hur ser kommunala 
belysningsplaner ut? Vilken status har de? Vilket är syftet? Vad är skillna-
der respektive likheter mellan olika kommunala belysningsplaner? Hur 
efterlevs planerna när belysningsanläggningar planeras, projekteras och 
underhålls? Vilken tyngd har trygghetsaspekten när kommuner planerar 
belysning? Vilka strategier/metoder använder kommuner vid belysnings-
planering för att öka tryggheten?  

Metod
Arbetet har bestått av fyra moment:

Studie av kommunala belysningsprogram och regelverk kring belys- »
ning i off entliga utomhusmiljöer.
Intervjuer med tjänstemän i bland annat Stockholm, Malmö och Gö- »
teborg om deras arbete med belysningsplanering och trygghetsfrågor
Sammanfattning och rekommendationer »
Övningsexempel - förslag till ljussättningsplan »

Studie av belysningsplaner och belysningsprogram
Inledningsvis har jag studera fl ertalet kommunala planeringsdokument 
som berör belysningsplanering, till exempel belysningsplaner och belys-
ningprogram från olika kommuner. Urvalet har skett slumpvis genom sö-
kande på internet. De elva dokument som har valts ut hanterar belysning 
på mer övergripande nivå eller omfattar större geografi ska områden för 
en stad eller kommun. Jag har i studien undersökt bland annat program-
mens syfte, hur dokumenten lagts upp, hur de kommunicerar sina idéer 
med mera. I studerade dokument har jag också undersökt hur trygghets-
aspekter vid belysningsplanering berörts och vilken tyngd frågan har i res-
pektive dokument. Genom att läsa och studera dessa planer och program 
har jag fått enklare  grundkunskaper om ljus och hur vi människor ser, 
samt hur man planerar belysning i utomhusmiljöer. Om detta fi nns att 
läsa i kapitlet ”Ljus och belysning”. En mindre litteraturstudie genomför-
des också under detta moment för att förstå kopplingen mellan belysning  
och trygghetupplevelsen samt kopplingen mellan belysning och brott.

Intervjuer med tjänstemän
I denna delen har jag velat ta reda på hur kommuner arbetar praktiskt 
med belysningplanering och utförande samt trygghetsfrågor. Intervju-
objekt har varit tjänstemän verksamma i Alingsås, Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Alingsås och Malmö och Stockholm har valts ut eftersom de 
under många år medvetet arbetat med belysning som medel för att skapa 
vackrare och mer attraktiva off entliga miljöer. Göteborg i sin tur kändes 
intressant  främst av personliga skäl eftersom jag själv är bosatt i staden 
och ständigt vistas i stadens off entliga miljöer. 

1: INLEDNING
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Sammanfattning och rekommendationer
I studierna av ljus och belysning, de granskade belysingsprogrammen 
samt de kunskaper som jag fått genom att intervjua tjänstemän på de fyra 
aktuella kommunerna, är en viktig del av mitt arbete att identifi era de 
viktigaste delarna av belysningsplaneringen som jag ska ta med mig vidare 
ut i arbetslivet. Dessa summeras och blir till slutsatser för att tillämpas i 
den avlutande delen av examensarbetet, ett ljussättningsprogram för en 
del av ett tätortsområde med behov av ny belysning. 

Övningsexempel - förslag till ljussättningsprogram
Den avslutande delen av examensarbetet består av ett ljussättningspro-
gram för Gråbo centrum, ett mindre samhälle i Lerums kommun strax 
utanför Göteborg. Centrumområdet har under en längre tid utsatts för 
skadegörelse och den fysiska miljön är i stort behov av upprustning. Le-
rums kommun arbetar med stadsförnyelse av området och har i ett plan-
program presenterat idéer för en omfattande omdaning av centrum. Utö-
ver planprogrammet har två viktiga stråk mellan tre skolor identifi erats. 
Dessa ska få en ny gestaltning där ny belysning ingår. Belysningsförslaget 
har föregåtts av inventering och analys av de rumsliga förhållanden som 
planprogrammets förslag innebär. Slutresultatet är ett ljussättningspro-
gram som är tänkt att vara fungera som ett kvalitetsdokument som kan 
kopplas till de kommande detaljplanerna för Gråbo centrum. 

1: INLEDNING



12

Examensarbetes upplägg
Rapporten består av fem delar:

1: Inledning
Inledande beskrivs bakgrund och syfte med examensarbetet. Här redovi-
sas också de frågeställningar som arbetet avser behandla samt beskrivning 
av metod.

2: Trygghet
Eftersom off entlig belysning ses ha en positiv eff ekt på upplevelsen av 
trygghet försöker jag inledningsvis att redovisa i korthet vad trygghet i 
det off entliga rummer innebär och hur den kan påverkas positivt av be-
lysning. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om hur man kan arbeta med 
belysning för att minska känslan av otrygghet i stadsrummet.

3: Ljus och belysning
Tredje kapitlet inleds med en kort beskrivning av vad ljus är och hur vi 
människor upplever ljus. Vidare beskrivs den off entliga belysningen i ett 
historiskt perspektiv och hur det har förändrats fram till idag. Här skriver 
jag också om hur belysning kan påverka upplevelsen av stadrummet samt 
vilka armaturer och ljuskällor som vanligen används för att lysa upp våra 
tätorter. Analys- och arbetsmetoder tillsammans med en refl ektion av pla-
neringsarkitektens roll i belysningsplaneringen avslutar kapitlet.

4: Kommunal belysningsplanering
I kapitel 4 redovisas de belysningsprogram som granskats, samt kommen-
tarer och sammanfattning kring dessa. I detta kapitel beskrivs också den 
praktiska belysningsplaneringen i fyra utvalda kommuner. Slutligen sam-
manfattas det som jag funnit mest viktigt att ta fasta på när belysnings-
planeringen ska integreras i den övriga samhällsplaneringen. Sammanfatt-
ningen är språngbrädan vidare till det sista kapitlet. 

5: Övningsexempel
Den avslutande delen är en tillämpning av de kunskaper jag tillskaff at mig 
under examensarbetets gång. Tillämpningen är i form av ett förslag till 
ljussättningsprogram av centrumområdet i ett mindre samhälle i Lerums 
kommun. 

1: INLEDNING
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kapitel 2
Trygghet
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Trygghet och säkerhet i det offentliga rummet
Trygghet och säkerhet är två begrepp som ofta nämns tillsammans och där-
för lätt blandas samman. Enligt Nationalencyklopedin defi nieras trygg-
het som att vara trygg det vill säga fri från oroande eller hotande inslag, 
medan säkerhet beskrivs som i allmän betydelse resultatet av åtgärder eller 
egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oön-
skade händelser skall inträff a.

Säkerhetsarbetet i stadsbyggnadssammanhang kan utgöra konkreta fysis-
ka strukturer, som exempelvis fallskydd eller en trafi kseparerad korsning 
mellan järnväg och gång- och cykelbana. Trygghetsbegreppet är inte lika 
konkret eftersom det handlar om en negativ känsla som uppstår hos en 
person av vissa anledningar. Trygghetsupplevelsen påverkas i mångt och 
mycket om hur den fysiska miljön är utformad men också av personens 
kön, bakgrund, erfarenheter, ålder etcetera (Andersson 2009, s. 12). 

Därmed inte sagt att de två begreppen har med varandra att göra. I stads-
byggnadssammanhang handlar säkerhet- och trygghetsarbet ofta om 
brottförebyggande åtgärder. Upplevelsen av otrygghet i det off entliga 
rummet behöver dock inte alltid hänga samman med den faktiska risken 
av att råka ut för en brottslig handling eller en trafi kolycka. Enligt statistik 
är äldre kvinnor de som är mest rädda för att vistas i det off entliga rummet 
trots att det är de som utsätts för minst brott. Unga män är minst rädda 
men är de som utgör den största brottoff ergruppen. Att det ser ut så här 

2: Trygghet

Våra städer och tätorter skiftar snabbt karaktär efter det att solen gått ned. 
Många känner sig otrygga med att vistas utomhus efter mörkrets inbrott. 
Behovet att känns sig trygg och säker fi nns hos alla människor men upp-
fattningen av vad det innebär skiftar beroende på kön, ålder, bakgrund 
och erfarenheter. Eftersom off entlig belysning sägs ha en positiv eff ekt på 
upplevelsen av trygghet försöker jag i detta kapitel beskriva vad trygghet i 
det off entliga rummer innebär och hur den kan påverkas av belysning.
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kan förmodligen till viss del förklaras med att äldre kvinnor undviker att 
vistas i off entliga rum under kvälls- och nattetid och därmed inte utsätts 
för brott i lika stor utsträckning som unga män (Andersson 2009). Både 
kvinnor och män upplever otrygghet och undviker vissa miljöer kvälls- 
och nattetid men kvinnor gör det i högre utsträckning. Birgitta Anders-
son, kulturgeograf som forskar på jämställda transportsystem, menar att 
hur vi upplever hot skiljer sig mellan könen (2005, ss. 42-43.). Exem-
pelvis räcker det för en kvinna att möta en ensam man för att uppleva 
otrygghetskänslor. En man känner sig inte lika hotad vid möte med en 
annan  okänd man, medan två eller fl er uppfattas som obehagligt. Rädslan 
att råka ut för rån och misshandel är ömsesidig mellan könen men kvin-
nor  upplever i högre grad risken av att råka ut för sexuellt våld. Andersson 
menar vidare att kvinnor dagligen kalkylerar med en viss risk för att bli 
utsatta för hot och utvecklar därför strategier när de ska röra sig utomhus. 
Detta för att undvika att utsättas för våld och det gäller främst när mörk-
ret faller på. Strategierna är av två slag, att utrusta kroppen (pepparspray, 
mobiltelefon, ha springvänliga skor på sig etcetera) eller att undvika po-
tentiellt farliga rum. Det sistnämnda innebär att fl era off entliga rum inte 
är blir tillgängliga när mörkret faller på, speciellt för kvinnor. Ett exempel 
som Andersson beskriver som undvikande av farliga rum är att cykla på 
den trafi kerade vägen istället för cykelvägen som går en bit därifrån är. 
Den strategin minskar förmodligen risken för ett överfall men innebär 
istället en högre risk att bli påkörd. Likaså är det vanligt att hellre korsa en 
starkt trafi kerad väg utan övergångsställe och ljussignaler än att använda 
en gångtunnel som går under densamma (Andersson, 2005, ss. 42-48).

Den fysiska miljön står inte ensam som anledning till kvinnors begrän-
sade rörelsefrihet, de sociala strukturerna spelar också in, liksom medias 
rapportering (Andersson 2005, s. 42).  Kvinnor har sedan barnsben blivit 
inpräntade att det är farligt att röra sig ensam ute under kvällstid. Anders-
son menar att brottsstatistik inte kan avgöra om den upplevda otrygghe-
ten bland kvinnor är befogad men belyser att kön är det tydligaste faktorn 
som avgör om man känner otrygghet i det off entliga rummet (Andersson 
2009, s. 12). Genom att belysa detta kan planeringsarkitekter och andra 
professioner som planerar, bygger och förvaltar det off entliga rummet öka 
sina kunskaper om kvinnors upplevelser av det off entliga rummet och 
därmed arbeta med lösningar för detta.

”Det off entliga rummet ska vara 
tillgängligt för alla och att röra 
sig fritt och tryggt är en rättighet, 
både för kvinnor och för män” 

(Andersson 2009, s. 13)
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Belysning och brott
Det fi nns en utbredd uppfattning om att belysning kan motverka brotts-
lighet. Det råder dock delade meningar om att förbättrad belysning fak-
tiskt leder till färre brott. En australiensisk studie från 2002 pekar på att 
man i brottförebyggande arbete ej bör påstå att belysning kan förhindra 
brott eftersom få bevis fi nns för detta (Clark 2002).

Ändock fi nns det många exempel på denna typ av påstående i litteratur 
som handlar om brottsförebyggande arbete. Boverket har till exempel i 
sin skrift Brott, Bebyggelse & Planering (Birgersson, 1998) listat belysning 
som ett mekaniskt stöldskydd tillsammans med lås och larm. Likaså anser 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i fl ertalet skrifter och råd, bland annat i 
Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet (2002), att belysning är 
eff ektivt i arbetet mot brottslighet.

Teorier kring belysningens brottförebyggande egenskaper
I en metaanalys som genomfördes 2007 på uppdrag av BRÅ samman-
ställde ett fl ertal tidigare studier från USA och Storbritannien där antalet 
brott som begåtts mättes efter förbättring av belysning och jämfördes med 
ett opåverkat referensområde. Metaanalysen tyder på att förbättrad belys-
ning under vissa förutsättningar kan ha positiva eff ekter på brottsligheten. 
Detta gällde främst områden där mycket folk som vistades nattetid samt 
områden som också var drabbade av hög brottslighet. Brottsförebyggande 
rådet sammanfattar i slutet av rapporten att belysningen är en viktig pus-
selbit i det brottsförebyggande arbetet. Delvis beror detta på att god belys-
ning leder till ökad upplevd trygghet och associeras med välbesökta gator 
och torg (Ferrington & Branding, 2007).

I början av rapporten där metaanalysen presenteras att det fi nns två olika 
teorier kring belysningens brottsförebyggande egenskaper:

Belysning kan leda till ökad övervakning av potentiella gärningsmän 1. 
(dels genom att synligheten ökar, dels genom fl er människor på ga-
torna), vilket antas kunna verka avskräckande. 
Genom att förbättra belysningen synliggörs investeringar för de bo-2. 
ende och verksamma i område vilket i sin tur leder till att de känner 
större stolthet över sitt närområde. Sammanhållningen och den infor-
mella, sociala kontrollen anses därmed öka i området, vilket skulle 
kunna ha brottsförebyggande eff ekter.

(Ferrington & Branding, 2007, s. 7)

I den första teorin påstås att brottsligheten minskar, särskilt under dyg-
nets mörka timmar, medan den andra teorin hävdar minskad brottslighet 
under såväl dag- som nattetid. Båda teorierna bygger på den social kon-
trollen. 
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I de råd och riktlinjer som Boverkets och BRÅ presenterar i sina skrifter 
får jag en uppfattning av att de ser på belysningens förebyggande egenska-
per enligt teori nummer 1, att belysningen synliggör och skrämmer bort 
eventuella gärningsmän. Detta eftersom belysning som åtgärd nämns till-
sammans med andra brottsförebyggande åtgärder som lås och bom vilka 
syftar till att stänga ute och förhindra potentiella brottsutövare. 

 BRÅ’s studie motsäger inte att tesen ”förbättrad belysning leder till min-
dre brott”. Frågetecken kan dock kvarstå kring vilken betydelse belys-
ningens egentligen har. Övriga fysiska förbättringar som ökar de boendes 
stolthet för sitt närområde kanske hade fått samma positiva resultat? Ändå 
tycker jag att en god belysning, precis som BRÅ anser, medför positiva as-
sociationer. Trots att bevisen för att brott kan förebyggas med hjälp av be-
lysning är få så tordes det räcka med de andra påvisade positiva eff ekterna 
(ökad upplevelse av trygghet) för att kunna argumentera för belysningens 
betydelse för en trygg och säker miljö.

En väl upplyst arkad på Rosen-
lundsgatan i Göteborg. Gatan är 
ökänd som stadens ”sexstråk”. 
Motiven för de starkt lysande, 
nakna lysrören i arkadens tak kan 
förmodas vara att skrämman bort 
den annars så ljusskygga verk-
samheten som utspelas här.
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Om trygghet och dess koppling till belysning
Belysning ses ofta som ett bra motmedel mot otrygga miljöer. Studier har 
visat att upplevelsen av trygghet ökar vid god utomhusbelysning (Clark 
2002). Dock är det viktigt att komma ihåg att belysningen inte ensam 
fungerar som ett mirakelmedel mot otrevliga och otrygga miljöer. De 
omgivande fysiska strukturerna, material och omhändertagandet är några 
andra aspekter som också väger tungt. Däremot är belysningen en enorm 
resurs som om den används på rätt sätt kan bidra till att skapa en positiv 
upplevelse av våra utemiljöer. Att med hjälp av belysningen markera rikt-
ningar, landmärken och göra så vi kan orientera oss lättare och se den som 
vi möter på gatan kan bidra till att upplevelsen av trygghet ökar avsevärt. 

Omgivande strukturers inverkan
Exemplen som tas upp under rubriken Trygghet och säkerhet, med stra-
tegier som att cykla på vägen istället för på cykelbanan, är ett exempel på 
de fysiska strukturernas betydelse för trygghetsupplevelsen. Förmodligen 
skulle den personen som hellre väljer att cykla på vägen fortsätta med det 
även om belysningen skulle förbättras på cykelvägen. Problemet ligger  
inte i belysningens kvalité utan snarare att cykelbanan är placerad isolerat, 
utom synhåll för andra trafi kanter. Att fl ytta cykelbanan närmare vägen 
gör att bilister kan hålla ett vakande öga på cykelbanan och de som vistas 
där känner sig därmed tryggare.

Ett annat exempel har Kajsa Sperling, arkitekt och ljusdesigner, berät-
tat för mig. På Hisingen i Göteborg fi nns en viadukt vid Hjalmar Bran-
tingsplatsen som är en kollektivtrafi kknutpunkt. Viadukten fi ck en ny 
föredömlig utformning med bra belysning för ett par år sen och används 
ofta som referensprojekt vid trygghetsarbete (Listerborn 2000). Tunneln 
är ljus och bred, vilket gör att man kan se genom tunneln och slipper 
överraskande möten osv. Problemet enligt Kajsa är att trygghetsmätningar 
visar att människor fortfarande upplever platsen som mycket otrygg Detta 
förmodas bero på att det inte fi nns någon bebyggelse i direkt anslutning 
till tunnel, varken bostäder eller verksamheter. Platsen saknar en informell 
övervakning och befolkas endast kvällstid av buss- och spårvagnsresenärer, 
om man inte räknar in alkoholister/a-lagare som ofta vistas under bron. 
Det är en perfekt plats för häng; väderskyddat, ljust och fi nt och dessutom 
sittmöjligheter längs med gångriktningen.  Trots att man har vidtagit åt-
skilliga fysiska åtgärder kvarstår otryggheten. 

Belysningens trygghetsskapande egenskaper
Men det fi nns som sagt många möjligheter att med ljuset bidra till att 
skapa platser och miljöer som upplevs trygga och trevliga att vistas i. De 
metoder/åtgärder som jag vaskat fram ur belysningsplaner och andra do-
kument presenteras här kortfattat. 

God belysning kan bidra 

till att upplevelsen av 

trygghet i det off entliga 

rummet ökar!

1Kajsa Sperling, arkitekt & ljusdesigner 
White, samtal 2010.01.27
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Norska industridesigner Stig Skjelvik har utvecklat en interaktiv ljusvägg med LED-ljus som ”speglar” skuggan av förbipasserande med 
ljus. På bilden testas skärmen i norska staden Sandsnes under European City of Culture 2008. Att använda denna typ av ljusinstallation i 
en mörk passage eller undergång kan skapa positiva associationer istället för de negativa upplevelser som en mörk tunnel vanligtvis kan 
innebära. Skärmen blir en attraktion som samlar människor på en annars mörk och enslig plats. Arkitekt: Snøhetta Architects. Foto: Per Erik 
Sviland.

Viktigaste faktorn för att en miljö ska kännas trygg efter mörkrets inbrott 
är att belysningsanläggningen ger goda synförhållanden (Väg- och Gatube-
lysning 2004, s. 21). Viktigt att observera är att detta inte nödvändigtvis 
innebär att det måste vara mycket ljus, snarare hur och var det är belyst 
(Stadens ljus, s. 9). För att uppleva trygghet bör man alltså kunna se sin 
omgivning och de människor och objekt som man möter. En tumregel är  
belysningen lysa så att man kan se mötandes personers ansikte. 

Enligt kulturgeograf Birgitta Andersson går det inte att bygga bort otrygg-
hetskänslor men det finns några avgörande fysiska faktorer för att både 
kvinnor och män ska känna sig tryggare i det offentliga rummet:

Platsen är befolkad »
Platsen är överblickbar  »
Platsen ger kontakt med omgivningen  »
Platsen är orienterbar  »
Platsen är välskött  »

(Andersson 2009, s. 13)
Ovanstående faktorer gäller vid alla tidpunkter på dygnet. I alla punkter 
kan belysning ha stor betydelse för att uppfylla målen under dygnets mör-
ka stunder. Att bidra till överblickbarhet och  orienterbarhet är kanske de 
tydligaste och viktigaste exemplen där belysning kan verka för ökad upp-
levelse av trygghet. 
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Platsen är befolkad 
När det är mörkt ute väljer de flesta att röra sig längs belysta stråk. Pla-
ceringen av belysningen är därför oerhört viktig eftersom det har så stor 
inverkan på hur vi rör oss i staden (Gulich 2009, s. 10). En del städer sat-
sar därför extra på utvalda stråk som går mellan målpunkter som hållplats 
- bostad - livsmedelsbutik - skola. Dels för att kunna hålla en extra hög 
kvalité på belysning och övrigt underhåll men också för att öka antalet 
människor som befolkar eller rör sig på den aktuella platsen/stråket. An-
dersson påpekar också att det är viktigt att det finns genomtänkta alterna-
tiva vägar till stråk som dagtid erbjuder en genväg genom en lummig park 
men som på kvällstid kan te sig skrämmande. En alternativ gång- och 
cykelväg som går förbi utanför parken kan utgöra ett tryggare val (Anders-
son 2005).

Platsen är överblickbar
Det är vanligt att linjära belysningsanläggningar bildar ”ljustunnlar”, till 
exempel upplysta gångvägar i en för övrigt mörklagd omgivning. Speci-
ellt vanligt är detta på parkvägar och andra gång-och cykelvägar som inte 
är placerade längs andra vägar eller i närheten av bebyggelse. Kontrasten 
mellan det belysta och den mörka omgivningen blir stor och risken för 
bländning ökar. Den som rör sig i ljuset kan också uppleva en utsatthet när 
den blir sedd utifrån men inte kan se sin omgivning (Belysningsprogram för 
Täby kommun, s. 12). En lösning på detta kan vara att belysa objekt i strå-
kets närhet, till exempel träd, skulpturer eller liknande, för att betraktaren 
lättare ska kunna uppfatta sin omgivningen. Övergången mellan ljus och 
mörker blir också mjukare, vilket kan motverka bländande effekter.

Platsen är orienterbar  & ger kontakt med omgivningen
Att veta vart man ska och kan hitta i sin omgivning betyder mycket för 
upplevelsen av trygghet. Belyningen kan hjälpa till att förstärka riktlinjer, 
skapa siktlinjer, belysa målpunkter och landmärken, vilket gör det enklare 
att orientera sig i en mörk omgivning. Entrébelysning är en annan viktigt 
orienterande faktor. Det artificiella ljuset kan också hjälpa till att synlig-
göra vilka ytor som är offentliga och vilka som är privata. 

Platsen är välskött
Hur det ser ut, om det är skräpigt eller väl omhändertaget sänder signaler 
till oss som påverkar upplevelsen av trygghet. Genom att välja tåliga och 
vandalsäkra armaturer och placera dem så att de är svåra att komma åt kan 
en belysningsanläggnings livslängd ökas. Trasiga eller förstörda armaturer 
bör bytas ut på en gång. Välvårdade platser signalerar ett omhänderta-
gande som kan öka upplevelsen av trygghet (Belysningsprogram för centrala 
Eskilstuna 2005, s. 18).

BELYSNINGEN SKA BIDRA TILL ATT 
MAN KAN SE, SYNAS OCH BLI SEDD!

M.H.A. BELYSNINGEN KAN ORIEN-
TERBARHETEN ÖKA GENOM ATT

förstärka siktlinjer och riktningar•	
belysa landmärken, tydliga entréer •	
och övergångar mellan områden.
stärka rumsgestaltningen som ökar •	
förståelsen för vilka ytor som är 
privata och vilka som är offentliga
belysa omgivande ytor för att •	
skapa ett djupseende och förstå-
else för omgivningen
belysa vertikala ytor för en ökad •	
rumsuppfattning

UNDVIK
mörka ”hål” i anslutning till gator/•	
torg/gångvägar
ljus från höga master som kastar •	
slagskuggor
starkt ljus i en annars mörk om-•	
givning
bländande ljus•	
starka kontraster mellan ljus och •	
mörker som förstör vårt mörker-
seende

ANVÄND GOD KVALITET PÅ LJUSET
Bländfritt•	
Bra färgåtergivning•	
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”Tillsammans med andra män-
niskor utför vi en informell 

kontroll av varandra som för det 
mesta upplevs som positiv ”

(Trygg stadsmiljö, 2006)

MÅL MEDEL

Skapa närhet och identitet i bostadsom-
råden

intim ljussättning
identitetsskapande belysning

Öka överskådligheten och orienterbar-
heten

kontinuerliga ljuspunkter som anger 
riktningar
belysa fonder & landmärken

På ett tydligt sätt visa ansvarsförhållan-
den, vad som är till för alla och vad som 
är privata zoner 

använda en typ av armatur för allmänna 
ytor som skiljer sig från privata ytor
betona gränser mellan privat-offentligt

Underlätta underhåll och minska risken 
för skadegörelse genom att påverka 
utformning och materialval

välja vandalsäkra, hållbara armaturer 
som är lätta att underhålla

Att befolka det offentliga rummet 
Det har det visat sig att den upplevda tryggheten i mångt och mycket 
beror på om och hur det off entliga rummet är befolkat.  Människor och 
andra människors aktivitet inspirerar och drar till sig fl er människor. Vi 
uppehåller oss gärna i närheten av andra och orienterar oss mot varandra. 
Färre antal människor innebär större upplevelse av otrygghet. 

Malmö stad har utarbetat riktlinjer för trygghetsarbetet för de olika pla-
neringsnivåerna inom kommunen i dokumentet Trygg stadsmiljö. Tanke-
gångar – riktlinjer – arbetsmetod (2006). Gemensamt för planeringspro-
cessen är att de lösningar som åstadskoms ska syfta till:

befolka, blanda och öka rörelserna i staden »
främja naturliga möten »
göra stadens rum tydliga »

För att uppnå dessa mål ska de konkreta val som görs bland annat bidra 
till att funktionsuppdelningen minskar (blandade funktioner i stadsmil-
jön innebär en jämnare spridning av befolkning under dygnet). I några av 
de  övriga konkreta val som listas kan belysningen vara ett medel för att 
uppnå målen som satts upp enligt tabellen nedan:

Många av Malmös tankar kring trygghetsarbetet vid planeringen handlar 
just om att befolka det off entliga rummet och dessa tankar går att härleda 
till den danska arkitekten Jan Gehl. Han har i många år skrivit och forskat 
om hur och varför människor väljer att uppehålla sig på eller använda en 
plats. I sin bok Livet mellem husene beskriver Gehl att kvalitén på uterum-
men har en stor inverkan på hur de används. Därför måste vi bli bättre på 
att planera våra utemiljöer för att också fungera under kvälls- och nattetid. 
Genom att vara medveten om hur belysning faktiskt kan medverka till 
tryggare miljöer kan planerare och arkitekter stärka belysningsfrågornas 
roll i städernas planeringarbete.
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kapitel 3
Ljus och belysning

foto: Robert Persson © Alingsås kommun
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”Den som arbetar med att planera belysning måste vara förtegen med hur 
man tolkar ljus” (Westholm & Eliasson 2005, s. 8). Hur och varför vi ser 
är grundläggande kunskaper för belysningsplaneraren eller ljusdesignern. 
Den som som planerar en belysningsanläggning bör ha goda kunskaper 
om ljus, seende och synupplevelser. Därför ges här en kortare genomgång 
av de viktigaste begreppen och förklaringarna. 

Vad är ljus?
Ljus består av elektromagnetisk strålning. Det mänskliga ögat stimuleras 
av strålning med en våglängd mellan 400-700 nm, det som vanligtvis 
felaktigt benämns som ”synligt ljus”. Denna benämning är egentligen fel-
aktig eftersom vi nämligen inte kan se själva strålningen. Däremot ser vi 
den yta eller det förmål som ljuset studsar mot (Ljuskultur 2009). I ögat 
omvandlas strålningsenergin från våglängderna 400-700 nm till elektriska 
impulser som sedan tolkas av hjärnan vilket ger oss våra synupplevelser. 
Liljefors & Ejhed framhåller att det är viktigt att skilja mellan ljus som 
strålning och ljus som upplevelse eftersom tidigare teser om ljusets fysik 
har visat sig vara felaktiga när de applicerats på hur vi upplever ljus och 
färg (1990, s. 13).

Seende
Seendet är beroende av kontraster i ljushet och färg, detta gör att våra 
hjärnor kan läsa av rummet vi befi nner oss i och förmedla information 
om vad vi ser. Ögat har två sorters receptorer, tappar och stavar, som om-
vandlar den elektromagnetisk strålningen till elektriska impulser. Lite för-
enklat kan man säga att tapparna ger oss färgseendet medan stavarna gör 
att vi kan se i mörker. I mitten av ögat fi nns gula fl äcken som består av ett 
koncentrat av tappar och det är här vi kan se detaljer med skärpa. Detta 
är endast 2° av hela synfältet, medan omgivningsseendet använder hela 
näthinnan, ca 170° (Månsson 2003). 

Upplevelsen av ljus är alltid relativt eftersom våra ögon har en förmåga 
att snabbt anpassa sig till omgivningen (Gulich 2009 s.14). En viss belys-
ningsstyrka kan upplevas mycket olika beroende på vilket sammanhang 
som ljuset är i. I en dunkel omgivning kan en viss lampa upplevas som 
bländande och i en ljus omgivning kan samma lampa uppfattas som svag. 
Våra ögon kan anpassa mörkerseendet till en helt obelyst omgivning där 

3: Ljus & belysning
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stjärnornas ljus kan räcka för att vi ska kunna orientera oss. I andra änden 
av skalan fi nns ljusnivåer som är direkt skadliga för ögonen, till exempel 
att titta rätt in i solen.

Hur vi upplever ljus 
Sveriges Kommuner och Landsting har gett ut skriften Nattens Ljus. Be-
lysningsstrategier i tätort - från vision till verklighet, vars syfte är att upplysa 
om belysningens möjlighet att skapa goda stadsmiljöer med hjälp av be-
lysning. Skriften inleds med fyra grundläggande principer för hur våra 
ögon fungerar i kvälls- och nattmiljöer med artifi ciell belysning:

Blicken riktas mot den belysta ytan
Våra ögon riktas automatiskt mot den ljusaste punkten. Genom att vara 
medveten om detta kan man leda betraktarens rörelse i rummet genom att 
framhäva visa ytor eller objekt. Detta är användbart vid till exempel kors-
ningar och övergångsställen där en högre ljusstyrka kan uppmärksamma 
trafi kanten och på så sätt få den att skärpa uppmärksamheten. 

Ordnade punkter skapar tydlighet
Genom tydliga mönster av ljuspunkter skapas kontinuitet och ordning 
som ger vägledning och förtydligar riktningar. Genom att inordna olika 
typer av ljusanläggningar i hierarkiska strukturer tydliggörs funktioner, 
exempelvis en typ av belysning för vägbanan för bilister och en typ av 
belysning för gångvägen brevid. 

Ögat ställer in sig efter den ljusaste ytan
Om en gångväg är kraftigt belyst men omgivningen ligger i mörker för-
stärks upplevelsen av kompakt mörker runt omkring eftersom ögat ställer 
in sig (adapteras) efter den ljusaste punkten. Att arbeta med mjuka över-
gångar i ljusstyrkan bör eftersträvas.

För stora kontraster skapar bländning
För starka ljuskällor kan orsaka bländning. Men en ”svag” ljuskälla kan 
också blända om den står i kontrast mot en mörk bakgrund. Bländande 
kan skapa en omedveten irritation, vilket i sig skapar otrivsel. I värsta fall  
kan bländning leda till olyckor.

(Westholm & Eliasson 2005, ss. 8-10)
Flera svagare ljuspunkter bländar inte lika 
mycket som en stark. Gatubelysning från 
fi nska staden Rasio. Arkitekt Vesa Honko-
nen. Foto: Jussi Tiainen.

Ordnade punkter. Belysningen längs 
Strandvägen i Stockholm visar tydligt rikt-
ningen längs kajen.

Belysning på vertikala ytor skapar rumslig-
het. Storgatan i Alvesta.

Genom att belysa landmärken eller objekt i 
fonden av gator kan man orienterbarheten 
öka. Från Lights in Alingsås 2008. Foto: 
Robert Karlsson © Alingsås kommun.
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De grå cirklarna har exakt samma kulörthet, 
de uppfattas dock olika till sin svarthet 
eftersom de har olika bakgrund. Uppleves-
len av ljus fungerar på samma sätt, det är 
alltid beroende på omgivningen! Figur efter 
Månsson 2003, s. 18.

Sju grundläggande visuella grundbegrepp
Ljus kan beskrivas på många olika sätt. Därför är det bra att känna till 
vissa begrepp och storheter när man beskriver en önskad belysningsan-
läggning eller armaturs egenskaper. 

Hur man uppfattar ljus kan enligt Liljefors & Ejehed (1990, s. 27) be-
skrivas i nedanstående sju begrepp. Vissa av dem går att mäta fysikaliskt 
medan de andra endast består av en upplevelse, vilket delvis är bero-
ende av omgivningens förutsättningar (ljusnivån t. ex.). Dessa begrepp 
används vid analys och utvärdering av belysning. För att bemästra detta 
krävs lång erfarenhet och större kunskap än vad jag kommer hunnit 
skaff a mig under detta examensarbete. Dock är det begrepp som jag 
uppfattar som användbara även på den nivå jag själv befi nner mig.

LJUSNIVÅ  hur ljust eller mörkt det är i rummet

LJUSFÖRDELNING  var det är mörkare rep. ljusare

SKUGGOR  var de faller och deras karaktär

REFLEXER  var de fi nns och deras karaktär

BLÄNDNING  var den fi nns och hur märkbar den är

LJUSFÄRG hur ljusets färgton uppfattas, varm/kall etc

FÄRGER  om de ser naturliga eller förvanskade ut

(Källa: Liljefors & Ejhed 1990, s. 27)

Ljusnivå och ljusfördelning
Ljusnivån är alltid relativ till omgivningen eftersom ögat adapterar sig 
efter rådande ljusnivåer. Om omgivningen är helt mörk ter sig en belyst 
yta som mycket ljusare än om omgivningen hade haft en högre ljusnivå. 
Ögat anpassar sig beroende på hur stor skillnaden är mellan det ljusa och 
det mörka. Det är lättare för ögat att ställa om från mörkt till ljust än 
tvärt om. Ljusnivåerna bör inte skilja sig för mycket mellan olika områden 
eftersom kontrasterna då kan bli besvärande då ögat måste ställa om sig 
oftare (Månsson 2003, s. 22).

Skuggor
För att uppfatta djup behöver vi skuggor. Att uppfatta former och bedöma 
avstånd är viktigt för att man ska kunna orientera sig. Belysning kan ib-
land ge onaturliga skuggor, t ex hårda slagskuggor, som ofta uppfattas 
negativt och kan ger en spöklik eff ekt (Liljefors & Ejhed 1990, s. 59). 
Därför bör man sträva efter mjuka skuggor som kan uppnås genom ljus 
från fl era ljuskällor som mjukar upp skuggorna (Månsson 2003, s. 22). 
Dock är det inte önskvärt att helt få bort skuggeff ekter eftersom upplevel-
sen då blir platt (Gulich 2009, s. 16).
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Bilder från Solbjergsplads i Fredriksberg/
Köpenhamn av danska landskapsarkitekt-
kontoret SLA. Solen glittrar i markbelägg-
ningen när markfontäner blöter ned den. 
Foto: © SLA.

Bländning och Refl exer 
Alla har vi upplevt obehaget av en mötande bilstrålkastare när det varit 
mörkt ute - vi blir bländade. Samma strålkastare bländar oss inte under 
dagtid eftersom konstrasterna mellan strålkastarens ljus och dagsljuset inte 
är så stor. Bländning riskerar alltså att uppstå när kontrasterna mellan ljus 
och mörker är för stora. Tyvärr är en stor del av dagens gatubelysning ock-
så bländande, vilket motverkar dess ursprungliga syfte - att vi ska kunna 
se trots att det är mörkt ute. Bländning hindrar dessutom möjligheten till 
att se ett djupare perspektiv vilket innebär att det blir svårare att bedöma 
avstånd (Belysningsprogram för Täby kommun s.12 (2007).

En av de viktigaste principerna vid belysningplanering/ljussättning är just 
att undvika bländning. Detta görs främst genom väl avbländade armatu-
rer men nästan lika viktigt är det att undvika för stora kontraster mellan 
ljus och mörker. Att anpassa ljussättningen till omgivningens ljusnivåer 
är oerhört viktigt eftersom en belysning inte behöver vara speciellt stark 
för att kunna blända! Är det mycket mörkt runt omkring platsen som ska 
ljussättas räcker små ljusnivåer för att belysningen ska uppfylla sitt syfte 
(Starby 1989, s. 111). 

Refl exer är ytspeglingar som uppstår mer eller mindre beroende på ma-
terialets yta. Refl exer kan ge upphov till bländning men skall skiljas från 
begreppet bländning eftersom refl exer inte alltid behöver vara en negativ 
eff ekt (Liljefors & Ejehed 1990, s. 59-61), tänk på havets glittrande ef-
fekt en sommardag! Tvärtom kan refl exer ge en mycket positiv eff ekt och 
öka upplevelsen av belysningen. Olika former av markmaterial refl ekterar 
ljuset på skilda sätt, likaså om ytan är blöt eller torr. 

Ljusfärg och färger
Man kan uppleva ljuset från en ljuskälla som kall, varm eller neutral, vil-
ket beskrivs som ljusfärg eller färgtemperatur. Färgtemperaturen anges i 
grader Kelvin (K). Blåtonat ljus kan upplevas som kallt, rödtonat ljus som 
varmt. Enligt Starby (1992, s. 23) fördrar vi i norden ett varmare ljus vid 
ljussättning inomhus såväl som utomhus, medan man längre söderut fö-
redrar ett kallare ljus. Med färgtemperaturen kan olika stämningar skapas, 
då varmare glödljusliknande ljus ger ett mjukare och mer inbjudande ljus 
medan kallare, blåtonigt ljus kan ge en spöklik känsla. 

Det är ljuskällans fysikaliska egenskaper som styr ljusfärgen, och kan va-
riera beroende på vilka metaller, tryck eller ljuspulver som olika ljuskäl-
lorna innehåller. Lågtrycksnatrium, en vanlig ljuskälla på vägar och gator, 
ger ifrån sig ett gulaktigt sken och är inte speciellt lämplig i stadsmiljöer. 
(att den används i så stor utsträckning beror på dess låga driftkostnader 
och dess långa livslängd). Skillnader mellan olika ljusfärger kan upplevas 
tydligt i en stadsmiljö där samma typ av armatur är bestyckad med olika 
ljuskällor.

LJUSTEMPERATUR, KELVIN (K)
Dagsljus >6000 K
Stearinljus 1000 K
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Gatlampa placerad precis utanför köks-
fönstret i min förra lägenhet... 
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Olika ljuskällor har olika förmåga att återge färger på ett naturligt sätt 
eftersom deras strålning skiljer sig från varandra. Om en ljuskällas färg-
spektra saknar rött kan ljuskällan inte återge ett rött föremål på korrekt 
sätt. Färgåtergivningsförmågan anges i enheten Ra och är ett index där 
Ra 100 motsvarar solens färgåtergivningsförmåga vid färgtemperaturen 
5000 K (Starby 1989, s. 25). Färgåtergivningsförmågan är väldigt viktigt 
i vissa sammanhang, till exempel i en fruktdisk  där försäljaren vill att vi 
ska se frukternas korrekta färger. Men även i stadsbyggnadssammanhang 
framhålls detta som en viktig del i stadens ljussättning (Gulich 2009, s. 
16).  Ra100 eller strax där under innebär en god färgåtergivning, vid 85-
80 fi nns risk för viss förvanskning. Under Ra70 fi nns stor risk för dålig 
färgåtergivning (Starby 1992, s, 28). Exempel på vilka nivåer som är önsk-
värda i stadsmiljöer får vi från Malmö stads Ljusplan för Malmös befi ntliga 
belysning (2008, s. 8) där det förordas minst Ra 80 för innerstadens vik-
tigare stadsmiljöer, medan omkring Ra 65 anges som minsta godtagbara 
riktvärde för kör-, gång- och cykelbanor. 

Det kan tilläggas att det inte fi nns något samband mellan ljuskällans ljus-
färg och färgåtergivningsförmåga (Starby 1989, s. 25).

Behovet av mörker
Användningen av artifi ciellt ljus ökar i hela världen. Mängden ljuskällor 
blir fl er och fl er. Det är inte bara gator och vägar som belyses utan även 
byggnader och andra objekt. Likaså bidrar ljus från reklam, bostäder och 
skyltfönster till att öka ljusnivåerna. Eftersom ljus upplevs i relation till 
sin omgivning leder detta till ljusinfl ation då nya belysninganläggningar 
behöver lysa starkare för att kunna konkurrera visuellt med omgivande 
befi ntligt ljus. Egentligen behöver människan inte särskilt mycket ljus för 
att kunna orientera och röra sig i nattmiljöer. Höga ljusnivåer leder till att 
vårt naturliga mörkerseende förstör och risken för att bländas ökar. 

Det blir allt svårare att fi nna mörka platser och områden i våra tätorter. 
Att uppleva en stjärnbeströdd ljushimmel eller vackert månljus är snart 
omöjligt i större städer. För många ljuskällor i kombination med ljuskäl-
lor som är oavskärmade eller felriktade leder till en massa spillljus som 
kallas lightpollution - ljusföroreningar. Det är både oekonomiskt och slö-
seri med energi att sprida onödigt ljus. I större städer bidrar den stora 
mängden artifi ciellt ljus till att himmelen lyses upp och det är svårt att se 
stjärnor och andra himlakroppar. Ljusföroreningar i den lilla skalan kan 
också vara nog så besvärlig, till exempel om en gatlampa lyser in i ditt sov-
rum.  Felriktade  och överdimensionerade ljuskällor kan ha dålig inverkan 
på vår hälsa eftersom vi behöver mörker för att kunna sova (ljus påverkar 
melatoni-nivåerna i kroppen som är den substans som styr vår sömn). 

Belysningen som är anlagd för att hjälpa oss att tryggt och säkert röra oss 

Ljusföroreningar är oönskat 
artifi ciellt ljus utomhus nat-

tetid som stör och/eller påverkar 
djur, natur och människor på ett 

negativt sätt.

Källa: Ljusstyrkan.se



Den offentliga belysningens historia
Användadet av elektrisk belysning har sitt ursprung från städers och tät-
orters off entliga belysning (Starby 1989, s. 9). Det var på gator och torg 
som elljusets teknik provades först, innan belysningen tog steget till inom-
husanvändningen och som idag ses så självklar att vi inte ens refl ekterar 
över det. Innan elljuset fanns var människans liv och leverne i högre grad 
anpassat efter solens ned- och uppgång. Vintertid blev den vakna tiden av 
dygnet avsevärt kortare och man gick till sängs några timmar efter solned-
gången. Kvällsarbetet fi ck utfördes i skenet av talg- eller stearinljus och vid 
klara kvällar utnyttjades månskenet. Först när fotogenlampan introduce-
rades kunde kvällarna utnyttjas längre då skenet från fotogenlampan var 
en säker ljuskälla som inte sotade (Stadens ljus 1998, ss. 5-6).

I Stockholm började staden hålla med allmän belysning redan på 1700-
talet. Detta var i form av oljelampor som fastighetsägarna ålades att sätta 
upp på husfasaderna. Lamporna skulle hållas tända september till mars 
från mörkrets inbrott till midnatt. På 1800-talet byggde många städer gas-
verk och man kunde således bygga ut belysningsanläggningar som drevs 
på gas. Lund fi ck sina första gaslyktor 1817 och Göteborg 1847. Nu gavs 
det helt nya möjligheter att utnyttja stadens rum även efter mörkrets in-
brott! Efterhand som det elektriska ljuset utvecklades ersatte det gasen, 
men gaslyktor fanns kvar så sent som på 40-talet i Stockholm (Gatubelys-
ning 2010).

Att det ska fi nnas belysning i stadsrummen i våra städerna ses som själv-
klart. Att kommunerna ansvarar för den off entliga belysningen är dock av 
gammal praxis, det fi nns ingen lag som säger att kommunen är skyldig att  
göra det (Belysningsplan för Ljungby centrum 2003, s. 7). Kommunerna 
ansvarar som regel för planering och underhåll, men det blir allt vanligare 
är att exploatörer, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och butiksägare 
engagerar sig i frågan och medverkar i kommunens planering, genomför-
ande och underhåll. 

Under nittiotalet har den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt. Nya 
energisnålare ljuskällor med bättre kvalitet på ljuset har fått stor betydelse 
för ljussättningen i våra städer. Likaså har synen på stadens belysning för-
ändrats. Tidigare har belysningen främst planerats efter motortrafi kens be-
hov samt fokuserat på driftsäkra anläggningar med lång livslängd (Lunds 
ljus 2009). Resultatet har på många håll skapat otrevliga ljusmiljöer.  Från 

Elektrifi erad gaslykta på Stortorget i Karls-
krona
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i våra tätorter utsätts allt hårdare för konkurrens av ljus från trafi ksignaler, 
reklamskyltar, idrottsarenor, butiksfönster med mera. En allt för hög an-
del artifi ciellt ljus förfular, drar onödigt mycket energi och kostar pengar. 
Att hitta en balans mellan det artifi ciella ljuset och det naturliga mörkret 
är en av belysningsplanerarens viktigaste uppgift. 



att ha varit en teknisk lösning på ett trafi ksäkerhetsproblem ses stadens 
belysning idag som ett sätt att förstärka stadens karaktärer, ett sätt att 
skapa stämningar och ett viktigt led i arbetet med trygghet.  

Idag är fokus på den mjuka trafi kanten
När stadens belysning planeras bör de mjuka trafi kanternas behov sät-
tas främst. Trafi kverket beskriver det på följande sätt: ”God belysning för 
oskyddade trafi kanter och tillräcklig belysning för biltrafi k” (Väg- och ga-
tubelysning 2004, s. 5). Den primära uppgiften för belysningen är att sä-
kerställa att möjligheterna till rörelse och uppehåll i det off entliga rummet 
möjliggörs. Bilister, cyklister och fotgängare rör sig i olika hastigheter och 
har därmed olika behov och möjlighet att ta in information om omgiv-
ningen. Den gående rör sig långsamt och har därför längre tid på sig att 
samla på sig intryck och synintryck.  Som gående ska belysningen bidra 
till orienterbarhet, möjlighet att upptäcka hinder och identifi era mötande 
samt ge en helhetsupplevelse av utemiljön (Lunds ljus 2009, s. 6).        

Belysningens syfte
Med rätt sorts ljussättning kan stadens former, rum, struktur och skala 
framhävas. Ljuset kan visa vägen och påverkar hur vi rör oss i staden. 
Upplevelsen av trygghet hänger till viss del ihop med belysningen. Med 
ljuset kan speciella karaktärer skapas eller förstärkas. Likaså kan en dålig 
ljussättning försämra upplevelsen eller rent av skrämmas. Därför är det 
viktigt att belysningen ges en omsorgsfull utformning som samspelar med 
det redan byggda eller planeras parallellt med det som ska byggas. 

I avsnittet om belysning i handboken Bo Tryggt 05 (2005) delas belysning-
ens syfte in efter nio typer eller karaktärer:

Väg- och gatuljus – för (fordon och) gående på gator och vägar i par- »
ker
Orienteringsljus – markerar riktpunkter och viktiga rörelselinjer »
Entréljus – betonar byggnadens eller områdets entréer »
Fönsterljus – i fasaden och från t.ex. butiksfönster »
Eff ektljus – betonar detaljer i stadsrummet (t.ex. broar, fontäner) »
Miljöljus – ljus och armaturer i stil med bebyggelsen »
Fasadljus – direkt eller indirekt för att betona byggnader »
Ljusreklam – kan ge identitet och orientering åt platser »
Signaler – för att styra trafi k och varna samt skylta om tjänster »

Handboken beskriver de fyra första punkterna som de viktigaste för trygg-
hetsupplevelsen, något som jag inte riktigt håller med om. Alla punkter 
förutom sista, utgör tillsammans den ljusmiljö som uppstår i en urban 
miljö. Alla punkterna måste tas i beaktning när man ska planera belys-
ningen! Exempelvis kan fasadljus, reklamljus och fönsterljus bidra till en 
stor ökning av ljusnivåerna i ett stadsrum, vilket innebär att man inte 
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Omsorgsfullt utformad gatubelysning från 
fi nska staden Rasio. Arkitekt Vesa Honko-
nen. Foto: Jussi Tiainen.

Effektbelysning på Solbjergsplads i 
Fredriksberg/Köpenhamn av danska land-
skapsarkitektkontoret SLA. Foto: © SLA.



behöver tillsätta lika mycket ljus för allmänbelysning. 

Av tradition delas in belysningens syfte ofta in i funktionell respektive  
dekorativ belysning. Den funktionella belysningen utgör då ”allmänbe-
lysningen”, det vill säga entré- orienterings- och gatubelysning, alla med 
ett tydligt praktiskt syfte. Till den dekorativa belysningen hör bland an-
nat fasad- och annan eff ektbelysning. Det viktigaste är dock att se till 
hela den ljusbild som skapas i det off entliga rummet. Den sammanhållna 
utformningen är ett resultat av alla enskilda ljuspunkter tillsammans och 
bör utföras utifrån en väl medveten strategi.

Centralgatan i Alvesta. Gatans centralt placerade armaturer visar tydligt vägen ned till 
stationen. Bebyggelsen till höger i bild innehåller publika funktioner, bl a apotek och 
ungdomsmottagning. Här har man arbetat med ljus på vertikala ytor vilket förstärker 
rumsligheten och framhäver byggnadens innehåll.
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Entrébelysning på Öckerögatan i Göteborg. 
Ljuset faller in i porten och lyser upp lås 
och ringklocka.

Lekplats med en inbjudandeljussättning, 
Parken Vikingsberg i Helsingborg.



Helt centrerad armatur ger enbart ljus på 
marken. Rumsupplevelsen blir vertikal, väg-
garna upplevs inte som på dagtid.

Ljus från en sida ger ljus på  ena fasaden 
och defi nierar rummet delvis. 

Höga stolpar ger belysningen en storskalig 
och offentlig känsla. 

Lägre belysning monterad på fasad ger en 
mer intim karaktär och betonar rummets 
väggar.

Ljusets gestaltande förmåga
Westholm & Eliasson (2005, s. 26) beskriver gestaltning i betydelsen ut-
forma, ordna, skapa en karaktär. Vidare listar de exempel på ljusets ge-
staltningsmöjligheter:

Ljuspunkters höjd påverkar skalan »
Ljus kan förstärka stråk och riktningar »
Ljuset kan ge möjlighet till orientering »
Samordning av ljuspunkter kan skilja eller sammanhålla ytor »
Vertikala ytor kan belysas för att skapa önskvärda eff ekter »
Enskilda platser kan lyftas fram och göras attraktiva »
Känslan av trygghet kan ökas med hjälp av belysning »
Ljuset kan samverka med ytskikt, färger och grönska »

Hur stadsrummet påverkas av belysningen
Rumsupplevelsen, såväl inomhus som utomhus, förändras kraftigt när 
dagsljuset försvinner. Eftersom rummets omgivande väggar hamnar i 
skugga är de svårare att uppfatta vilket leder till att rummet upplevs som 
mindre. För att undvika denna eff ekt bör ljuset i stadsrummet även nå 
fasader och andra vertikala ytor. Torg, platser och gaturum defi nieras av 
de omkringliggande bygganderna och detta bör uppfattas även kvälls- och 
nattetid. Traditionellt sett har stadens belysning alltid utgått från linjära 
element, som gator, vägar och övriga stråk, där ljuset främst riktats mot 
marken.  Genom att placera armaturer på fasader eller i närhet av byggna-
der kan ljus falla även på de vertikala ytorna. Fasadbelysning behöver inte 
enbart innebära att viktiga byggnader accentueras genom strålkastare på 
fasaderna (Wänström 1998).

Beroende på rummens material- och färgegenskaper refl ekteras ljuset 
olika bra. En mörk matt vägg kan belysas med stora mängder ljus men 
upplevs antagligen ändå som mörk eftersom den inte kan refl ektera ljuset 
som tillförs. Ljusa mark- och fasadmaterial påverkar i stor grad hur ljust 
rummet upplevs.  

Skala, ljusnivåer och ljusfärger 
Vid ljussättning av stadsmiljöer är det två huvudsakliga element som är 
dimensionerande:

Människans mått och rörelse »
Rummets form och skala »

För att åstadkomma en god ljusmiljö måste belysningen samspela med de 
byggnader och övriga element som fi nns i den aktuella miljön. Det tradi-
tionella sättet att belysa våra tätortsmiljöer har länge varit genom någon 
form av armatur på stolpe som placerats ut med jämna mellanrum för att 
uppnå en viss ljusnivå. Ljuspunktshöjderna har stor inverkan på uppfatt-
ningen rummet. Det bli lätt en storskalig känsla om ljuspunkter placeras 
på höga höjder, speciellt om de återfi nns ovanför omgivande bebyggelse. 

Figurer efter Wänström 1998, s. 12.
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Ljuspunkter på lägre höjder ger en småskaligare känsla. Genom att an-
vända sig av tydliga skillnader i ljuspunktshöjd som anpassas efter karak-
tären på rummet kan en hierarkisk ordning tydliggöras. Större trafi kleder 
har ofta en ljuspunktshöjd på 6-15 meter. Dessa höjder lämpar sig mycket 
dåligt  i ett villakvarter eller i en historisk stadskärna (Starby 1989, s. 113). 
Belysningsnivån spelar också stor roll för upplevelsen av rummet. Lägre 
ljusnivåer skapar en mer intim atmosfär.  Skillnader i ljusfärger mellan de 
armaturer som återfi nns i stadslandskapet är svårt att undvika eftersom  de 
ofta är bestyckade med varierande typer av ljuskällor. Genom att aktivt ar-
beta med samma ljusfärg inom ett sammanhängande område, till exempel 
i olika stadsdelar eller i övergången mellan en park och omgivande kvarter, 
kan uppfattningen av ett område förstärkas (Starby 1989, s. 101). 

Anpassa till omgivande ljusnivåer
Hur mycket ljus som används i en utomhusmiljö måste anpassas efter sin 
omgivning! Om en park har en belysningsnivå på 10 lux kommer den 
att uppfattas som väldigt ljus om omgivande kvarter har en medelnivå 
på 5 lux. Och tvärt om, om omgivningen har en högre belysningsnivå 
kommer parken att uppfattas som mörk. Vid anpassningen till omgiv-
ningen gäller det som i de fl esta belysningsarbeten att göra en subjektiv 
bedömning (Starby 1989, s. 111). Som ljussättare gäller det att ta hänsyn 
till all artifi ciell belysning i omgivningen, inte enbart gatubelysningen. 
Skyltfönster, reklamskyltar och bostadshus är alla exempel på spilljus som 
påverkar ljusnivån på en plats.  

Hur mycket ljus i stadsrummet?
I belysningssammanhang beskrivs belysningsstyrkan oftast i lux. Det be-
skriver hur mycket ljus som tillförs (däremot inte hur det upplevs efter-
som det alltid är relativt till omgivningen!). Därför kommer hör en liten 
lista på vilka belysningsstyrka vi oftast stöter på, vilket kan göra det lät-
tare för en lekman att få en uppfattning om hur mycket det motsvarar. 
Människans ögon fungerar i många varierande ljusförhållanden, vi kan 
uppfatta belysningssnivåer från 0,1 lux till 20 000 lux. Dagsljuset varierar 
mycket i styrka beroende på väderförhållanden, men kan vara så starkt 
som 10 000-20 000 lux vid full solsken. Vid en molnig dag är nivån ca 
2500 lux .
0,2  månsken
1-2  GC-bana, öppen terräng
300-500 Allmänbelysningen i en arbetslokal
1500  Skrivbordslampa

(Starby 1992, s. 110)

10 000 lux

2500 lux

10 lux

0,2 lux

Ljuspunkternas höjder bör anpassas efter 
bebyggelsens skala. Exemplet ovan visar 
en dålig anpassning.

Här är belysningens placering anpassad 
efter både bebyggelsens och människans 
skala.

Figurer ovan efter Starby 1992, ss. 214-
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Lynch’s begrepp en utgångspunkt
I belysningsplanering används ofta Kevin Lynch’s idéer om hur en stads 
struktur upplevs visuellt. Lynch’s bok Th e image of the City från 1960 visar 
på att hur vi människor orienterar oss i staden kan kategoriseras och be-
skrivas i termer av stråk, gränser, områden, knutpunkter och landmärken. 
Dessa kom Lynch fram till efter att ha låtit folk beskriva sin omgivning 
och teckna en mental karta över platserna där de rörde sig. Han fann att 
det som de  fl esta valde att beskriva; objekt, gator och så vidare, kunde sor-
teras in under ovanstående termer. Termerna är antingen punktelement 
(en kyrka, ett torg)  eller linjära element (gata, vattendrag, stig). 

Genom att analysera den aktuella platsen, staden eller stadsdelen, med 
hjälp av Lynch’s metod skapas ett ramverk för belysningsplaneringen. 
Analysens syfte är få en helhetsbild av området som ska ljussättas för att 
fånga de viktigaste i karaktär och funktion (Alingsås Ljusguide 2004, s.18). 
Att med belysning förstärka stråk för orienterbarhet, markera viktiga plat-
ser och byggnader, liksom korsningar, är exempel på hur analysen kan 
användas vid ljussättning. Begreppen är modifi erade för att passa belys-
ningsplaneringens syften och begreppet fond har lagts till för att beskriva  
ljus på en vertikal yta (Westholm & Eliasson 2005).

Stråk
Linjära element mellan två punkter där vi rör oss, t ex en gata, järnväg, 
stig eller gång- och cykelbana beskrivs som stråk. Stråket är det viktigaste 
elementet som Lynch fann att människor använder för att strukturera sin 
omgivning. Det är också kring stadens olika stråk som belysningen tradi-
tionellt ordnats. För den hemtama invånaren i en tätort eller stad utgör 
stråken och dess förhållanden till varandra den totala bilden av hemorten. 
För den som är på tillfälligt besök blir de största stråken något som be-
sökaren försöker lära sig och orienterar sig efter. Ett stråks karaktär kan 
stärkas med hjälp av belysning. Den som färdas längs med ett stråk kan 
ges vägledning till ett givet mål (Westholm & Eliasson 2005). Principer: 
vid ljussättning av stråk bör målgruppen klargöras, är det bilister, cyklister 
och/eller gående som ska uppmuntras att röra sig längs stråket? Stråket 
bör belysas enligt samma princip längs hela dess sträcka. Ljussättningen 
kan med fördel lyfta fram rummet för att förstärka riktningar (Alingsås 
Ljusguide 2004, s. 20) 

Knutpunkter
Punktelement. Där stråk möts, i korsningar, övergångsställen. Utgör hän-
delser utmed stråken eller platser med en viss intensitet. Vid knutpunkter 
uppstår ofta en viss intensitet då fl era stråk strålar samman och många rör 
sig på platsen. Genom att belysa karaktäristiska element vid knutpunkten, 
till exempel ett träd på torget, kan göra att besökare lättare känner igen sig 
på platsen. Om knutpunkten består av två trafi kbelastade vägar bör be-

FEM ORIENTERINGSPUNKTER 
ENLIGT LYNCH’S ANLYS

Stråk• 
Landmärken• 
Områden• 
Gränser• 
Fonder• 

En struktur i staden behöver nödvändigt-
vis inte bestå av enbart en av ovanstå-
ende element. Till exempel kan en större 
trafi kerad väg dels vara ett stråk (för 
biltrafi ken) men samtdigt utgöra en tydl-
lig gräns mellan två områden i tätorten.   
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lysningen uppmärksamma detta genom att korsningen får ett avvikande 
uttryck från omgivande stråk. Av trafi ksäkerhetsskäl bör övergångsställen 
och korsningar också ha en högre ljusnivå än omgivningen eftersom detta 
minskar risken för olyckor (Westholm & Eliasson 2005, s. 15). När gång- 
och cykelvägar korsar körbanor är det bra om gc-vägens belysning visuellt 
dominerar över körbanans belysning (Alingsås ljusguide 2004, s. 24). 

Områden
Områden är stora eller små sammanhängande områden med en identifi er-
bar karaktär. Exempel på distrikt kan vara ett industriområde, ett karaktä-
ristiskt bostadsområde eller ett parkområde. Ytor och distrikt kan utgöra 
mindre platser som torg, parkeringsplatser eller bostadsgårdar, liksom 
större sammanhängande stadsdelar. För mindre platsbildningar kan be-
lysningen förstärka rumsupplevelsen om omgivande vertikala ytor belyses. 
Beroende på ljuspunkternas placering och höjd kan atmosfären antingen 
bli intim eller få en mer off entlig prägel. Om ljuspunktshöjderna varieras 
kan vissa ytor inom platsen betonas. 

Rena bostadsområdens belysning bör skilja sig från mer off entliga områ-
den. En mer intim atmosfär eftersträvas här jämfört med torg eller andra 
off entliga rum. Likaså bör stadsdelar med en särskild prägel, till exempel 
kulturhistoriskt intressanta miljöer, få en ljusmiljö som är anpassad till 
bebyggelsen. Parkmiljöer har sina förutsättningar som bör tillvaratas vid 
dess ljussättning. 

Gränser
Linjära element. I stadsmiljöer fi nns mer eller mindre tydliga gränser mel-
lan exempelvis stadsdelar. Trafi kerade vägar eller järnvägar kan utgöra star-
ka gränser som kan skapa barriärereff ekter mellan områden. Bergsryggar 
och vattendrag är andra exempel på gränser. Gränser skiljer områden från 
varandra antingen till sin form eller funktion. Med belysning kan gränsen 
kan antingen förstärkas eller medverka till att knyta ihop områden som 
gränsen defi nierar (exempelvis vägen mellan två bostadsområden). Exem-
pel på gränser som bör förtydligas  kan vara gränser som utgör tydliga 
risker, som perrongkanter och gränssnittet mellan gc-väg och körbana. 
Andra mer positivt laddade gränser kan vara vattendrag.

Landmärken
Punktelement. Landmärken fungerar som riktmärken när man rör sig 
i städer och utgörs av objekt som skiljer ut sig från omgivningen. Kan 
utgöra större visuella element som går att se från långt håll, exempelvis 
kyrkor eller större byggnader.  Enligt Lynch behöver ett landmärke inte 
enbart vara större strukturer utan även utgöras av den lilla fontänen på 
torget eller liknande. Genom att ljussätta landmärken kan man öka orien-
teringsförmågan och förstärka platsers karaktär (Alingsås ljusguide 2004, s. 

Stråk. En bred gatusektion kan med 
fördel delas upp med hjälp av olika slags 
belysning för respektive trafi kslag. Vilka 
ytor som är till för bilister respektive gående 
tydliggörs.

I parkmiljöer kan belysta objekt vid sidan 
om gångstråket öka upplevelsen av park-
rummet vilket kan göra att det upplevs som 
tryggare.

Stråk. En kontinuerlig linje av punkter 
förstärker ett stråk. Om stråket korsar en 
öppen plats kan  ljuspunkternas kontinuitet 
brytas utan att stråket behöver bli otydligt.

De två närmaste fi gurerena här ovan efter 
Westholm & Eliasson 2005, s. 13-21.

Knutpunkt. Två stråk korsas. I knutpunkten 
kan belysning med avvikande karaktär upp-
märksamma en komplex trafi ksituation.
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Exempel på hur Kevin Lynch’s begrepp för att beskriva stadsbyggnadsstrukturer kan användas för att skapa en ram för belysningsplane-
ringen. I exemplet utgår den planerade belysningen från elementen gaturum, plats- och parkrum samt horisontala och vertikala landmärken. 
Respektive typ får sin typ av belysning. Från Program - belysning Hyllie centrumområde (2007) Malmö stad. Illustration Rambøll Lys.

28). Med hjälp av karaktärsfylld ljussättning kan landmärkenas gestalning 
framhävas och ge förståelse för dess innehåll och betydelse. För att få land-
märken att stå ut kan en avvikande ljusfärg och/eller ljusstyrka användas. 

Fond
Det sista elementet som kan användas i belysninsplaneringen är fonden. 
En fond kan utgöras av vertikala ytor, till exempel en byggnad i slutet av 
ett stråk, ett större träd, en fönsterlös gavel och så vidare. En ljussättning 
kan förstärka eller skapa fonder som ökar rumskänslan i stråk, vid knut-
punkter eller ett i mindre område som ett torg (Westholm & Elisasson 
2005, s. 22).

Gräns. Förtydligande av en bro som förbin-
der områden som skiljs av Säveån. Lights 
in Alingsås 2000. Foto: Patrik Gunnar Helin 
© Alingsås kommun.
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Landmärke, Nolhaga slott under Lights in Alingsås 2007. Ljussätt-
ning av Kaori Umeda / Kazuaki Nakajima. Foto: Patrik Gunnar Helin 
© Alingsås kommun.

Område. Ljussatt parkrum som förstärker vegetations rumliska-
pande egemskaper. Lights in Alingsås 2009. Ljussättning av Kapil 
B. Sinai Surlakar. Foto: Patrik Gunnar Helin © Alingsås kommun.

Område. Intim ljussättning med låga ljusnivåer 
i  bostadsområdet Östlyckan under Lights in 
Alingsås 2006. Ljussättning av Olsson & Linder. 
Foto: Patrik Gunnar Helin © Alingsås kommun.

Stråk. En behagligt ljussatt gång- och cykelväg med mycket 
rumskänsla. Lights in Alingsås 2000. Ljussättning av Kaj Piippo. 
Foto: Patrik Gunnar Helin © Alingsås kommun.

Fondmotiv från torget i Alingsås under Lights in Alingsås 2009. 
Ljussättning av Ljusteamet. Foto: Patrik Gunnar Helin © Alingsås 
kommun.
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Landmärke. Belysta träd på en holme. Som betraktare upplevs 
rymd och distans vid den annars helt mörka sjön. Lights in Alingsås 
2007. Ljussättning av Jan Dinnebier/Jan Blieske. Foto: Patrik Gun-
nar Helin © Alingsås kommun.



Om ljuskällor 
Olika ljuskällor ger olika slags ljus eftersom de har varierande sätt att al-
stra ljus från elektricitet. Vid av ljuskälla är det fl ertalet faktorer som är 
intressanta. Enligt Ljuskultur, som är en facktidsskrift för alla som arbe-
tar professionellt med belysning, är ljusutbyte, livslängd, färgåtergivning, 
hanterbarhet och miljöpåverkan de viktigaste faktorerna, liksom färgåter-
givningsförmågan (Ljuskultur 2009). Vid ljussättning ska dessa egenska-
per vägas och värderas mot varandra så att en god sammanvägning avgör 
vilken ljuskälla som används.

Glödlampor
Vanliga glödlampor är används normalt inte i stadsmiljöer eftersom livs-
längden är kort (ca 1000 h) och ljusutbytet dåligt. Dock kan man ibland 
fi nna dem i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Färgåtergivningen är när-
mast lika god som dagsljus och den ger ett vitt till gulvitt ljus (Alingsås 
ljusguide 2004, s. 32). Glödlampan ska enligt EU-direktiv fasas ut de när-
maste kommande åren.

Halogenglödlampor har mycket god färgåtergivningsförmåga och varmvit 
ljusfärg. Dock är ljusutbytet lågt och livslängden kort (ca 3000 h). An-
vänds främst för trafi ksignaler och i strålkastare. 

Urladdninglampor
Samlingsnamnet för kvicksilver-, högstrycksnatrium-, lågtrycksnatrium 
och metallhalogenlampor. De har alla ett relativt högt ljusutbyte men 
färgåtergivningen varierar kraftigt från 0-90 Ra. Någon form av urladd-
ningslampa är den vanligaste ljuskällan i stadmiljöer idag (Belysningsstra-
tegi Karlshamn 2009, s. 33).

Lysrör • fi nns i fl ertalet varianter med olika ljusfärg, dess färgåtergiv-
ningsförmåga varierar från dålig till mycket god. Har lång livslängd.

Kompaktlysrör & lysrörslampan • bygger på samma teknik men den se-
nare är  anpassad för att kunna ersätta glödlampor. De har medelhögt 
ljusutbyte och fi nns med olika ljusfärg och medelgod färgåtergiv-
ning.

Lågtrycksnatriumlampor•  är vanligt på motorvägar och andra större 
trafi kleder eftersom den har en mycket lång livslängd. Känns igen på 
sitt gula sken. Lågtrycksnatrium är mycket olämpligt i stadsmiljöer 
eftersom färåtergivningsförmågan är nästintill obefi ntlig.  
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Källa: Starby 1989 
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STORHETER
EFFEKT - watt (W)
Den energi som ljuskällan förbru-
kar. Mäts i watt.

LJUSFLÖDE - lumen (lm)
Den mängd ljus en ljuskälla produ-
cerar. 

BELYSNINGSSTYRKA - lux
Mått på mängden ljus som faller på 
en bestämd yta (lumen/m²). Fysis-
kaliskt mätbart men säger inget om 
hur ljuset upplevs.

LJUSUTBYTE - (lumen/W)
Ljuskällans verkningsgrad, förhål-
landet mellan ljusfl ödet och ljuskäl-
lans elektriska effekt.

LJUSSTYRKA  - Candela  (cd)
Hur stort ljusfl ödet är i en viss 
riktning. 

LJUSFÄRG/FÄRGTEMPERATUR 
- Kelvin (K)
Den färg som vi uppfattar att 
ljuskällan har. Lägre grader Kelvin 
ger vamt ljus, högre grader ger ett 
kallt ljus.

FÄRGÅTERGIVNING (Ra)
Ljuskällans förmåga att återge fär-
ger på ett korrekt sätt. (Indexbase-
rat, Ra 100 = dagsljus vid 5000K)

LJUSNIVÅ
Hur ljus eller mörk en en miljö upp-
fattas. Ej mätbart med instrument.



Källa: Ljussättning av broar och tunnlar 2009 s. 39, samt Gulisch 2009, s. 33

Kvicksilverlampor•  har medelmåttigt ljusutbyte och lång livslängd. Ger 
ett kallt vitt ljus men har dålig färgåtergivning. Kvicksilverlampan är 
på väg att fasas ut eftersom den blir förbjuden att säljas efter 2014. 
Ljuskällan ses ofta i parker eftersom den är bra på att återge och för-
stärka grönska. 

Högtrycksnatriumlampor•  har högt lång livslängd och en varmgul ljus-
färg. Färgåtergivningen är varierar mellan Ra 20-60 beroende på typ. 
Används mycket i väg- och gatubelysning.

Metallhalogen • används i miljöer med höga krav på färgåtergivning. 
Ljuskvaliteten är god med ett varmvitt ljus. Hög färgåtergivningsför-
måga med medellivslängd.

LED - ljusdioder
Lysdioden är relativt ny ljuskälla i stadsmiljöer med snabb teknikutveck-
ling. Fördelarna är att tekniken är mycket energisnål och att den förekom-
mer i en mängd varianter med varierande ljusfärger. Används främst för 
eff ektbelysning men utvecklingen leder även mot bredare användnings-
områden. Bland annat har Stockholms stad testat LED på gång- och cy-
kelvägar. Malmö stad är dock något mer försiktig och beskriver i sin Ljus-
plan för befi ntlig belysning (2008, s. 6) att kvalitén i dagsläget är för dålig 
för att kunna ersätta andra ljuskällor. 

Med LED-tekniken ökar möjligheter till 
konstnärliga uttyck med ljus. . Ljuskonst av 
Stefan Hofmann under Lights in Alingsås 
2009. Foto: Robert Persson © Alingsås 
kommun.

LJUSKÄLLA LJUSUTBYTE 
(lm/W)

LIVSLÄNGD 
(h)

FÄRG-
TEMPERATUR (K)

Ra-INDEX Karaktär

Glödlampa 8-15 1000 2700 100 Varmt ljus

Halogenglödlampa 12-26 2000-4000 3150 100 Gnistrande, varmt

Lysrör 75-104 20000 2700 - 6500 82 Kontrastlöst, ”sotigt”, 
jämnt ljus

Kompaktlysrör 50-88 10000-16000 2700 - 4000 82 Kontrastlöst, ”sotigt”, 
jämnt ljus

Lågtrycksnatrium 150-200 18000 1800 - Orange, obehagligt, dålig 
färgåttergivning

Kvicksilverlampor 60-85 24000 3200 - 34000 55-65 Dålig färgåtegivning, grön-
tonat, obehagligt

Högtrycksnatrium 88-130 18000 - 30000 1800 20-25 Orangebetonat, förvan-
skar färger

Metallhalogen 63-72 6000 - 180000 2700 - 5900 80-95 Klart, gnistrande, vitt ljus

LED 1-130 20000-50000 2700 - 8000 1-90 Varierande beroende på 
typ
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Armaturer
Det fi nns ett oändligt antal armaturtyper att tillgå idag. Vanligtvis ser 
vi framför oss en stolparmatur när vi tänker off entlig belysning men det 
fi nns många fl er varianter. Linspända, liksom väggmonterade armaturer, 
ses ofta i stadsmiljöer. Andra typer som förekommer är pollare och olika 
slags strålkastare, på såväl mark som byggnader, och växtlighet.

Den viktigaste egenskapen hos armaturen är hur den sprider ljus, vilket 
avgörs  av hur mycket armaturen skärmar av samt om den har en refl ek-
tor som riktar ljuset åt önskat håll (Alingsås ljusguide 2004, s. 35). De 
vanligaste stolpmonterade armaturerna idag är rundstrålande, direktstrå-
lande eller indirekt strålande (Belysningsstrategi Karlshamn 2009, s. 33). 
Att arbeta med hel- eller halvavskärmade armaturer är numera a&o inom 
belysningplanering eftersom ljuset då kan riktas dit man verkligen vill ha 
det. Valet av armatur ska bero på vilken ljusbild och ljuskälla man önskar, 
och inte väljas främst efter vilket estetiskt uttryck den har (vilket tyvärr är 
mycket vanligt). 

Oavskärmad armatur
Exempel på en helt oavskärmad armatur är den vanligt förekommande 
globen. Numera är den mer eller mindre bannlyst vid nyanläggning ef-
tersom den sprider ljus åt alla håll och risken för bländing är mycket stor. 
Dessutom är det oekonomiskt och svårmotivera ur miljöhänsyn att skicka 
ljus rätt ut i ingenstans. Globen förekommer i opaliserat glas eller i klar-
glas, den senare ofta kompletterad med någon form av refl ektor. Globen 
kan fungera i vissa sammanhang, exempelvis i parkmiljöer där lövverken 
i större träd kan fånga upp och refl ektera ljuset vilket kan skapa en vacker 
ljusmiljö (Göteborg i nytt, tryggare och energieff ektivare ljus 2005, s 12). 
Dock bör en oavskärmad armatur undvikas att användas i stadsmiljöer 
eftersom den sprider för mycket onödigt spilljus till omgivningen.  

Halvavskärmad armatur
En halvavskärmad armatur sprider ljuset nedåt och åt sidorna (Alingsås 
ljusguide 2004, s. 35). Denna typ används ofta på parkvägar liksom i  
stadsmiljöer, där ljuset även sprids på exempelvis fasader eller vegetation. 

Helavskärmad armatur
En helavskärmad armatur sprider endast ljuset i en riktning  och ljuskällan 
är dold. Armaturens optik avgör hur ljuset sprids. Denna typ lämpar sig 
inte så bra i exempelvis parkmiljöer eftersom ljuset då enbart hamnar på 
vägen och omgivningen förblir mörk.   

Strålkastare
Används när man vill belysa ett speciellt objekt eller område. Det fi nns 
många sorters stålkastare med olika spridningsvinklar på ljuset; de kan 

Rundstrålande & oavskärmad

Direktstrålande & riktbar 

Direktstrålande, delvis avskärmad armatur

Indirekt, helavskärmad armatur

Koffertarmaturen - en vanligt förekom-
mande  ”vardagsarmatur” som återfi nns på 
många vägar och större gator i våra tätorter 
Den är halvavskärmad, det vill säga den 
sprider ljus åt sidorna och nedåt.
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exempelvis vara smalstrålande eller bredstrålande. Vanlig i stor skala på 
idrottsanläggningar där syftet är att skapa en hög ljusnivå för sportsliga 
aktiviteter. På brottutsatta platser kan man också ibland se starka strålkas-
tare vars enda syfte är att belysa eventuella våldsmän. Detta ger en mycket 
ogästvänligt och otrevligt intryck (vilket i och för sig är meningen).

Integrerad belysning
Traditionellt settt har den off entliga belysningen främst beståt av fristå-
ende armaturer i någon form lykta eller skärm. Armaturen upplevs som 
ett objekt som ger ifrån sig ljus på andra objekt (främst marken). Det har 
de senaste åren blivit populärt med olika typer av integrerade armaturer i 
byggnader, gatumöbler eller markbehandling. Armaturen är då i de fl esta 
fall dold och ger ett indirekt ljus på de objekt eller element som den är 
integrerad i. Fördelen med detta kan vara att upplevelsen av platsen för-
stärks och dess strukturer påminner om den man upplever under dagen. 
Våra stadsrum innehåller redan så många olika objekt, det räcker oftast 
med att titta ut genom fönstret för att se fl ertalet stolpar för skyltning, 
trafi kljus, papperskorgar etc. Några färre objekt mindre stolpe mindre kan 
”rensa upp”  och ge en mer ordnad och städad känsla. 

Intergrerade armaturer skapar oändliga möjligheter till ljussätning av det 
off entliga rummet, bara fantasin (och förmodligen ekonomi) sätter grän-
serna! Att integrera belysning i markbelägningen ger fi na eff ekter men i 
dessa lägen är det extra viktigt att armaturen är slagtålig eftersom den är 
lätt att komma åt och är utsatt för stort slitage.  

Exempel på armaturer integrerade i mark-
beläggningen. Brogårds Plads, Alberts-
lund. Arkitekt: SLA. Foto: © SLA

Armaturer kan i sig skapa karaktär och 
identitet åt en plats. Vesa Honkonen har 
ritat dessa armaturer, bestyckade med 
metallhalogen, speciellt för ett projekt i den 
fi nska staden Heinola. Armaturerna ljussät-
ter en plats utanför stadens bibliotek. Man 
kan förmoda att dess form är inspirerad av 
bibliotekets läslampor. Foto: Jussi Tiainen
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SLÄPLJUS
Ljus som faller längs med en yta, till exempel en fasad.

SPILLJUS
Ljus som kommer från exempelvis skyltfönster och bostadsfönster men ärven 
ströljus från oavskärmade armaturer. Kan vara vara både positivt och negativt 
beroende på sammanhanget.



Planeringsmoment i belysningsplanering
Att jobba med belysningsplanering och ljussättning består ungefär i 
samma process som görs vid annat gestaltningsarbet enligt Westholm & 
Eliassons. I deras skrift Stadens ljus (2005, s. 27) beskrivs belysningspla-
neringens moment enligt följande; först utgår processen från en analys 
av förutsättningarna, därefter formuleras ett program eller vision varpå 
gestaltningsarbetet påbörjas. Ett sista och avslutande moment är teknik. 
Tekniken ska möjliggöra ett genomförande av de behov, önskningar, mål 
och gestaltningsidéer som formulerats tidigare i processen. 

Westholm och Eliassons förklaring av arbetsprocessen är givetvis något 
förenklad. Mellan de olika momenten fi nns inga vattentäta skott, det 
fungerar inte så att ett moment avslutas innan det andra tar vid utan 
momenten fl yter snarare samman och ibland är det nödvändigt att backa 
i processen om vissa idéer inte går att genomföra på grund av teknik el-
ler budget.  Det avslutande momentet Teknik beskrivs för sig, skilt från 
gestaltningen. Här är min uppfattning att det i det ”tekniska” skedet även 
måste även ligga många gestaltande uppgifter eftersom de armaturer och 
ljuskällor som väljs har olika gestaltande egenskaper. Detta kan gälla om 
armaturen är smal- eller bredstrålande eller vilken ljusfärg en ljuskälla har, 
för att nämna några aspekter.   

Landskapsarkitekt Linda Sabels sätt att beskriva processen  i sitt examens-
arbete Varde Ljus (2007, s. 49) är något utförligare och presenterar fl er 
konkreta steg. Genom att kombinera Sabels beskrivning av processen till-
samman med Westholm och Eliasson har jag kommit fram till följande 
moment som bär ingå i planeringsprocessen för belysningsplanering: För-
sta steget sker när en uppdragsgivare formulerar en uppgift, t ex att be-
lysningen på torget behöver uppgraderas. Den som ska utföra uppgiften 
samlar på sig förutsättningar och annat underlag genom inventering. Plat-
sen analyseras utifrån sina rumsliga förutsättningar  och i en vision for-
muleras hur  området ska vara i framtiden. Utifrån förutsättningar, analys 
och vision skissas ett gestaltningskoncept fram. Utifrån gestaltningskon-
ceptet görs val av lämpliga armaturer som kan ”utföra” den ljussättning 
som formulerats i visionen, liksom var och hur ljuskällorna ska placeras på 
platsen och i förhållande till varandra.

Inventering, förutsättningar & analys
All kunskap om området som är relevant för belysningsplaneringen sam-
las in och sammanställs i en analys. Att ta tillvara kunskap från boende 
och verksamma i området är en god idé eftersom de ofta sitter på erfaren-
heter  och kunskap som är svåra att få genom enstaka platsbesök när man 
kommer utifrån. Det gäller t ex vilka platser som kan upplevas som otäcka 
eller mörka eller var lokala mötesplatser fi nns. Metoder för detta kan vara 
gåpromenader, intervjuer, enkätundersökningar etc. (Westholm & Elias-

Översikt av föreslagen planeringsprocess 
för belysningsplanering. Processbeskriv-
ningen är inspirerad av landskapsarkitekt 
Linda Sabel beskrivning i examensarbetet 
Varde ljus 2005, s 49.

ANALYS

INVENTERING 

FÖRUTSÄTTINGAR

VISION

GESTALTNINGS-
KONCEPT

Belysningsteknik

Belysningsförslag

Uppdraget formuleras 
(problemformulering)

undersöka

undersöka

tänka

formulera

gestalta

gestalta & specifi cera
PROV-
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son 2005). Andra förutsättningar som funktionskrav, ekonomi och miljö-
aspekter måste också tas i beaktning. 

Analysen bör bestå av en platsanalys (geografi , bebyggelse, klimat etcetera) 
men även analys av övriga, icke fysiska,  förutsättningar och begränsningar 
(ekonomi, drift, vandalism m. fl .). Landskapsarkitekt Linda Sabel föreslår 
också en mörkeranalys av den aktuella platsen. Vid en mörkeranalys ut-
värderas platsen visuellt och ger information om hur platsen upplevs efter 
mörkrets inbrott. Om platsen påverkas av ströljus från omgivningen eller  
om det fi nns något i den befi ntliga belysningen som är värd att behålla, är 
exempel på frågor som mörkernalaysen kan svara på.

Vision
Vad vill man att den nya belysningen ska uppnå? Ska stadsdelar knytas 
samman, karaktärer förstärkas, attraktiviteten öka? Delar av visionen kan 
bestå av en redan formulerad uppgift som givits från beställaren till den 
utförande arkitekten, t ex att en tunnel ska upplevas tryggare eller att par-
ken ska vara användbar även kvällstid.  

Gestaltningskoncept
När jag läste kursen ljus och mörker i stadsrummet på Chalmers ingick 
momentet Koncept i arbetsprocessen, man skulle även kunna kalla det 
för gestaltningsidé eller strategi. Här beskrivs vilka övergripande utgångs-
punkter och ställningstaganden ljusplanen baseras på. Ett valt tema kan 
utgöra utgångspunkten. Översiktligt kan koncept beskriva var ljus önskas, 
dess karaktär samt en gradering av var mer eller mindre ljus önskas bero-
ende på funktion. Här kan referensbilder inspirera och beskriva vad man 
vill uppnå, likaså kan konceptet kommuniceras i plan och sektion.

Belysningsteknik
I detta skedde väljs de armaturer, ljuskällor, belysningsstolpar etcetera ut 
som förmodas kunna skapa det som formulerats i gestaltningskonceptet. 
Detta moment förmodas kräva mycket kreativitet och uppfi nningsrike-
dom. Kanske fi nns inte den armatur som efterfrågas och måste i så fall 
konstrueras.   

Belysningsförslag
Förslaget är den slutliga produkten av gestaltningsarbetet som kan redo-
visas i en plan med specifi cerade armaturer och ljuskällor utritade på den 
plats de ska vara, liksom specifi kationer på kabeldragning, styrning och 
reglering etc. Provbelysning tillämpas vanligtvis i detta skede för att testa 
att föreslaget fungerar som det var tänkt. 
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Planeringsarkitetens roll i belysningsplaneringen
Varför ska då planeringsarkitekten hålla på med belysningsfrågor? Är inte 
det en fråga för experter som ljusdesigners och belysningsingenjörer? Och 
är det inte snarare en projekteringsfråga än en planeringsfråga?

För mig som planeringsarkitekt är de två avslutande momenten Belys-
ningsteknik och Belysningsförslag (enligt fi guren på sidan 42) givetvis inte 
aktuella som arbetsuppgifter eftersom jag saknar adekvata kunskaper för 
att kunna hantera dessa komplexa uppgifter. I min yrkesroll som plane-
ringsarkitekt ligger också fokus på planering och aktuella arbetsuppgifter 
i belysningssammanhang blir istället på strategisk nivå i planeringsproces-
sen. Dock ser jag en nytta i att känna till hur hela processen ser ut och jag 
tror att planeringsarkitekter också kan ha stor behållning i att ha grund-
läggande kunskaper om ljus och belysning när vi ska planera för morgon-
dagens fysiska miljöer. Målet borde vara att belysningsplaneringen ska få 
en given roll i all fysisk planering, översiktlig som detaljerad. Detta för att 
belysningens syfte och gestaltning inte ska komma in i slutet efter att alla 
andra strukturer är fastlagda, utan istället integreras och vara en del av det 
som planeras. Ljussättningen ska ha samma tyngd som andra gestaltnings-
frågor och vara en lika naturlig del av planeringsprocessen! 

Det är inte helt ovanligt att planeringen av belysningen börjar ”i fel ände” 
med armatur- och stolpval. Detta är ett äldre förhållningssätt att se på be-
lysningen i staden. Gatlyktan ses som en ”möbel” i stadsrummet, jämför-
bart med en soff a eller papperskorg, något som väljs utifrån formmässiga 
preferenser, enbart för att ”passa in” i stadsmiljön. Övriga egenskaper hos 
armaturen, så som ljusfärg, riktning, smal eller bredstrålande etc, har tra-
ditionellt lämnats åt tekniker att lösa (Stadens ljus 1998, s. 8). Ett nutida 
exempel på detta fi nns i skriften Det gröna, det sköna, det hållbara – den 
moderna staden (Bodén, 2004), en skrift som gavs ut i samband med en 
park- och stadsrumsutställning om Hammarby Sjöstad. I skriftens avsnitt 
om stadsdelens belysning beskrivs utförligt vilka stolpar och armaturer 
som valts men ingenting om belysningens gestaltande egenskaper. Vid 
planering av den fysiska miljön läggs ofta mycket tid på att välja rätta 
former, material och färger. Tillbyggnader i befi ntliga miljöer studeras 
mycket noggrant för att få ett uttryck som passar ihop med omgivningen. 
Tyvärr fi nns inte alltid samma omsorg när det kommer till ljussättningen. 
Kunskaper om hur ljuset påverkar stämning, atmosfär och karaktär har ti-
digare inte givits så stor vikt, även om en ökad medvetenhet nu verkar vara 
på gång. Exempel på detta ges i följande kapitel där jag har läst och analy-
serat kommunala planeringsdokument som berör stadens belysning. 

På Järntorget i Göteborg kan man skåda 
denna praktfulla armatur. Här har nog arma-
turen valts efter form snarare än funktion, 
det vill säga dess förmåga att ge ljus till 
omgivningen. Globerna har ingen avskärm-
ning vilket gör att det mesta av ljuset går 
förlorat då det inte träffar någon yta som 
kan refl ektera det. Risken att förbipasse-
rande bländas är stor.
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Fysisk planering enligt PBL
Kommunerna ansvarar för planeringen av vår fysiska miljö och hantering-
en av detta regleras i Plan- och bygglagen, PBL. Alla kommuner ska ha en 
översiktsplan som redovisar hur kommunen vill att mark- och vattenom-
råden ska användas. Översiktsplanen är vägledande för andra planer och 
beslut, men den är inte rättsligt bindande. Det är däremot detaljplanen. 
Detaljplanen är ett verktyg för kommunerna att mer i detalj reglera hur 
mark- och vattenområden ska användas. En detaljplan upprättas när nå-
got nytt ska byggas eller när ett område eller byggnad ska få ett nytt inne-
håll. En detaljplan ska säkerställa att det som byggs uppfyller de krav och 
önskemål som fi nns på innehåll och utformning (Boverket 2010).

Kvalitetsprogram
Kommunerna upprättar även många andra dokument som berörd den 
fysiska miljön, dokument som inte regleras i PBL men som fungerar som 
arbetsdokument, visionsdokument eller styrdokument. Det kan var allt 
från infrastrukturstrategier i form av VA-planer till dokument som be-
skriver grönstruktur eller stadsmiljöns utformning. Ibland kan dessa do-
kument vara knutna till kommunens översiktplan i form av tematiska 
fördjupningar av översiktsplanen, till exempel strandskydd, kustzon och 
vindbruk (och dess förfarande regleras då i PBL).

Det blir allt vanligare att kommuner upprättar så kallade kvalitetsprogram 
i samband med detaljplaneringen. Kvalitetsprogrammen benämns vanli-
gen som gestaltningsprogram men det fi nns även varianter på detta, t.ex. 
miljöprogram eller arkitekturprogram etc. Syftet med programmen är att 
tydliggöra gemensamma mål för den befi ntliga eller framtida bebyggelsen 
samt att säkerställa gestaltnings- och miljökrav som är svåra att precisera 
i den formella detaljplanen eller i andra planeringsdokument. Dokumen-
ten kan dock ibland bestå av krav som återfi nns i form av bestämmelser 
på detaljplanen eller som en del av detaljplanens planbeskrivning (Tidäng 
& Westholm 2008, s. 9). 

4: Kommunal
belysningsplanering
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NAMN PÅ BELYSNINGSRELATERADE 
PLANERINGSDOKUMENT

Belysningsstrategi

Belysningsprogram

Ljussättningsprogram

Ljusguide

Ljusplan 

Belysningsplan

(del av) Stadsmiljöprogram

(del av ) Gestaltningsprogram

Belysningsprogram
Det fi nns otaliga varianter på hur kommunerna organiserar och planerar 
sin belysning och ljussättning eftersom varken fi nns lagar eller riktlinjer 
för den typen av planering. Numera har ett fl ertal kommuner någon typ 
av planeringsdokument som berör ljussättningen i kommunen. Vilken 
typ av dokument det handlar om varierar oerhört mycket. Det kan gälla 
kommunövergripande planer som är mycket strategiska till sin till sin 
karaktär. Här fi nns inte så många exempel,  men Alingsås Ljusguide är 
ett dokument av mer övergripande sort. Här anges främst riktlinjer och 
principer för belysningen, utan redovisning av bestämda armaturer eller 
var och hur belysningens ska vara. Ljusguiden gäller för alla kommunens 
tätorter, inte enbart Alingsås stad.

Vanligt är förekommande är belysningsprogram som enbart gäller stads-
kärnan i respektive kommuner. Det förekommer också planer för enskilda 
stadsområden, nyplanerade eller gamla som ska rustas upp. Exempel fi nns 
hos Västerås kommun, där ett Belysningsprogram längs Svartån (2006) upp-
rättats. Belysningen kan även ”regleras” i gestaltningsprogram och ingår 
som en del i anvisningar gällande markbeläggning, möblering, färgsätt-
ning och så vidare.  I många fall är då gestaltningsprogrammen kopplade 
till en detaljplan. En annan variant är ljussättning- och belysnings-planer/
program som är en fristående eller delar av stadsmiljöprogram.

Nyttan med belysingsprogram
Enligt rapporten Bo Tryggt 05 (2005), som är en handbok i tryggt boende 
utvecklad av Polismyndigheten i Stockholms län tillsammans med fors-
kare från Chalmers och KTH, fi nns mycket att vinna på att arbeta med 
belysningsprogram i planeringen av stadens fysiska utformning.  Genom 
att tidigt diskutera sambanden mellan fysiska strukturer och belysning 
kan belysningens planering integreras i planeringsprocessen redan i de ti-
diga skedena. Rapporten poängterar att  det är viktigt att personer med 
kompetens inom belysning kombinerat med stadsgestaltning medverkar 
i processen eftersom den expertkunskapen ofta saknas inom kommunens 
organisation. Vidare är det av stor betydelse att belysningsplaneringen 
samordnas mellan de parter som ansvara för den byggda miljön vilket 
förutom kommunens olika förvaltningar även kan vara fastighetsägare, 
bostadsbolag och så vidare.
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Lagar, riktlinjer och rekommendationer

VGU
De metoder som fi nns för vägbelysningen är väl utarbetade och till hjälp 
fi nns Vägar- och Gators utformning (VGU), som ställer krav på belysnings-
anläggningens luxtal, luminans etc. Dessa krav är framtagna främst för att 
tillgodose trafi ksäkerheten. Jag har valt att inte arbeta med vägbelysning 
i examensarbetet utan att fokusera på gaturummen ur de oskyddade tra-
fi kanternas, det vill säga gående och cyklisters, perspektiv. Visst är belys-
ningen av stor betydelse för dessa trafi kanters säkerhet också, det är t ex 
fem gånger högre risk att råka ut för en olycka för en cyklist som vistas 
i ett obelyst gaturum jämfört med ett belyst, och för en gångtrafi kant ca 
10 gånger högre (Vägar och gators utformning  2004, s. 8). Eftersom det är 
ovanligt med helt obelysta gaturum och platser i våra städer idag så har jag 
fokuserat upplevelsen av rummet och trygghetskänslan framför trafi ksä-
kerhet. Dock är det naturligtvis viktigt att känna sig säker när man vistas 
bland andra trafi kanter, att veta att en bilist kan se dig betyder förstås 
mycket för den upplevda trygghetskänslan!

Vägar- och gators utformning är ett hjälpmedel för utformning av ga-
tor och vägar och ges ut av Vägverket (numera Trafi kverket) och Svenska 
kommunförbundet. Dels innehåller den råd vid utformningen men även 
vissa regler som är tvingande.  Ett 65-sidigt kapitel i VGU handlar om 
väg- och gatubelysning och beskriver hur belysning ska anordnas i väg- 
och gatumiljöer. Som sagt ligger fokus på vägbelysning ur ett trafi ksäker-
hetsperspektiv. Dock har det kommit fl er krav på att belysningen för vägar 
och gator ska samordnas med sin omgivning. Enligt VGU är begreppet 
”ljussättning” att föredra framför” väg- och gatubelysning” eftersom det 
bättre beskriver den komplexa uppgiften för belysningen i de miljöer som 
stadens off entliga rum utgör (Vägar och gators utformning 2004, s.5).
VGU föreslår följande kategorisering av belysningens syfte:

Synbarhet – att belysa för funktionen Mätbara värden som enkelt kan  »
utvärderas.
Rumslighet – att gestalta rummet, omgivningen »
Atmosfär – att skapa en stämning, trygghet mm  »

Utöver de detaljerade tabeller och kravspecifi kationer gällande lyxtal och 
luminans för respektive vägklass beskrivs även andra aspekter av belys-
ningen utförligt. Ett kapitel handlar till exempel om den upplevda käns-
lan av trygghet och hur en god belysning kan påverka den. Platser som 
är i stort behov av god belysning är busshållplatser, terminaler, parke-
ringsanläggningar, och gångtunnlar. Den typen av anläggningar uppfattas 
oftast som mer hotfulla vilket beror på brist på överblickbarhet. Här bör 
belysningen utformas med extra stor omtanke (s. 8).

Utdrag ur: VV Publikation 2004:80

Vägar och gators

utformning
Väg- och gatubelysning

2004-05

VGU innehåller råd och riktlinjer för 
utformning av belysning i tätorter och ges 
ut av Vägverket (numera Trafi kverket) och 
Svenska kommunförbundet.
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Lagen om enkelt avhjälpta hinder
Enligt Plan- och bygglagens 17 kap. 21:a § ska enkelt avhjälpta hinder 
mot tillgänglighet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna 
platser undanröjas i enlighet med Boverkets föreskrifter :

9 § Hinder i form av bristande eller bländande belysning skall undanröjas. 
Fast belysning bör inte vara bländande. Exempelvis är det viktigt att ljuskäl-
lan är skymd och att kontrasten i ljushet mellan angränsande utrymmen eller 
mellan ute och inne inte är för stor. Belysningen kan vara avgörande för om en 
synsvag person kan orientera sig eller inte. Den synsvage behöver rätt utformat 
ljus för att kunna se och läsa, den hörselskadade eller döve för att kunna läsa 
teckenspråk och läsa på läppar. Belysningen där man förfl yttar sig bör vara 
jämn och anordnad så att synsvaga och rörelsehindrade personer kan uppfatta 
hur underlaget ser ut, och så att hörselskadade och döva kan uppfatta tecken-
språk och läsa på läppar.

Lagtexten som behandlar belysningen är inte mer omfattande än citatet 
ovan. Det viktigaste är alltså att belysningen inte ska blända och att den 
ska vara jämn. 

Att reglera belysning i detaljplan
I detaljplanen fi nns det möjlighet att ange hur belysningen ska anordnas. I 
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser (2002, s. 98) anges att belys-
ning kan regleras genom utformningsbestämmelser. Som exempel anges 
bestämmelse om vilken typ av ljus som ska användas: ”Belysning med 
glödljus”. Vid en snabbsökning på nätet är det dock svårt att fi nna upp-
rättade detaljplaner med bestämmelser för belysningen. Det verkar helt 
enkelt inte vara så vanligt att kommunerna detaljplanerar detta. Det enda 
exemplet jag har funnit är från Alingsås kommun, mer om detta fi nns att 
läsa om i avsnittet om Alingsås belysningsplanering på sidan 62-65 i detta 
arbete. Det verkar snarare vanligare att beskriva riktlinjer och anvisningar 
för belysningen i bilagor till detaljplanen i form av kvalitetsprogram och 
liknande. 
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Studie av belysningsprogram
En viktig del av mitt examensarbete har bestått av att läsa och granska 
olika kommunala dokument som reglerar eller anger riktlinjer för den 
off entliga belysningen. Syftet med studien har varit att få svar på frågorna 
kring vad en kommunal belysningsplan är/ser ut, vilken status de har, 
vilket är dess syften samt vilka skillnader respektive likheter mellan olika 
belysningsplaner. 

Jag har valt ut elva kommunala belysningsprogram som jag har funnits på 
nätet. Eftersom det förekommer många olika typer av namn på dessa do-
kument så har det varit ett litet detektivarbete. Många andra typer av pro-
gram och planer som berör belysningen har hittats, som nämnts tidigare. 
Exempel på detta är tillägg till detaljplaner i form av gestaltningsprogram 
eller enskilda projektplaner för specifi ka belysningsprojekt. Jag har dock 
valt ut belysningsprogram som hanterar belysningen på mer övergripande 
nivå, i fl era fall strategiska till sin karaktär eller som avser större geogra-
fi ska områden för en stad eller kommun.

De program jag har tittat på har varit:

MALMÖ – Stadens ljus (1998)  »

LJUNGBY – Belysningsplan för Ljungby centrum (2003) »

ALINGSÅS- Alingsås ljusguide (2004) »

ESKILSTUNA – Belysningsprogram för centrala Eskilstuna (2005) »

VÄSTERÅS – Belysningsprogram längs Svartån i Västerås (2006) »

VÄXJÖ – Stadens belysning. Delprogram stadsmiljöprogram (2007) »

TÄBY – Belysningsprogram för Täby kommun (2007) »

MALMÖ II - Ljusplan för Malmös befi ntliga belysning (2008) »

LUND – Lunds ljus, Belysningsprogram för Lunds kommun (2009) »

KARLSHAMN – Belysningstrategi Karlshamn (2009) »

HÖGANÄS - Ljussättningsprogram för Höganäs stad (2009) »

Att Malmö fi nns representerat två gånger beror på att de hunnit att göra 
ett kompletterande program till sitt första från 1998.

Programmens syfte/motiv
Efter att ha läst alla dokumenten (kallas hädanefter för program) framstår 
en tydlig strävan/ambition från alla kommuner att skapa en gemensam 
ståndpunkt för hur belysningen ska lösas, oavsett om det är en stadskärna 
eller om hela kommunen omfattas av planen. Programmen uttrycker ett 
behov av att lyfta fram belysning/ljussättningens betydelse för upplevelsen 
av staden och dess attraktionskraft.  De främsta motiven för att upprätta 
ett belysningsprogram är något olika men ofta samverkande:

Ljussättningsprogram
för Höganäs stad

Höganäs kommun, planavdelningen, Malin Gülich 
Godkänt av kommunstyrelsen 2009-01-20 Antagen av kommunfullmäktige

23 januari 2003, § 15

BELYSNINGSPROGRAM
FÖR

TÄBY KOMMUN

2007-11-26
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BELYSNINGSSTRATEGI

 KARLSHAMN 

SAMRÅDSHANDLING

2009 11 04

Belysningsprogram längs Svartån i Västerås2006-02-07
  VÄSTERÅS STAD

1

Belysningsprogram för Lunds kommun – LUNDS LJUS

Belysningsprogramför Lunds kommun

Ljus för trygghet - Ljus för säkerhet
Ljus för vägledning - Ljus för att försköna 

Stadens ljusmiljöerPrincipskisser för ljussättning av olika gatumiljöer 

Generella riktlinjer för belysning av Lunds kommun

LUNDS LJUS
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BELYSNING: LJUSKÄLLA, 
SKEN, DAGER

 Stadsbyggnadsförvaltningen               Eskilstuna Kommun  2005-08-17

Belysningsprogram för centrala Eskilstuna

Programmet ska skapa en sammanhållen idé för ljussättningen och  »
formulera övergripande riktlinjer för ljussättningen.

Programmet ska ge vägledning vid ljussättning av såväl nyare som  »
äldre områden. Med en överordnat program kan en samlad helhet 
uppnås.

Programmet ska ta fram tydliga riktlinjer och en långsiktig strategi för  »
kommande belysningsplanering och ljussättning i kommun.

Programmet ska komplettera befi ntliga stadsmiljöprogram. »

Programmet ska ligga till grund för förändringen och uppgraderingen  »
av den befi ntliga belysningen.

Belysningsplaneringen ska ingå i den övergipande fysiska planeringen  »
för kommunen.

Likaså betonas belysningens betydelse för trygghets- och säkerhetsaspekt-
er. Vissa program trycker även på ljusets attraktivitet, att med hjälp av be-
lysningen kan besökaren och invånaren i staden få en vackrare upplevelse. 
”Ljuset skapar ett marknadsmässigt mervärde, en status, något att vara 
stolt över” (Belysningsprogram för Täbys kommun 2007). Enligt Täbys pro-
gram kan dessutom en väl genomtänkt belysning minska vandaliseringen 
”eftersom fl er människor lockas ut är färre personer benägna att slå sönder 
det som allmänt upplev som vackert och tryggt”. Detta beskrivs även i 
Belysningsprogram längs Svartån i Västerås (2006). 

Att samordna belysningen och ta fram riktlinjer har även en ekonomiskt 
syfte. Dels genom att välja driftsfördelaktiga anläggningar (med lång livs-
längd, som är energisnål, enkla att reparera och enkla att byta ut trasiga 
lampor) men också att genom att ha ett väl utarbetat program att utgå 
ifrån, för att snabbare och enklare kunna planera och projektera nya an-
läggningar.

Vem tar fram belysningsprogrammen?
Planeringsdokumenten som berör den off entliga belysning som har gran-
skats är antingen framtagna av den organisation inom kommunen som 
ansvarar för byggandet och förvaltningen av belysningen, t ex tekniska- 
eller gatukontoret, och/eller den organisation som ansvarar för den fysiska 
planeringen, t ex stadsbyggnadskontoret (i vissa kommuner består dessa 
av samma organisation). I många fall är det externa konsulter med belys-
ningskompetens som utfört hela eller delar av arbetet. Programmen har 
i de fl esta fall utförts på upprag av politikerna och är därefter är antagna 
politiskt.

Vilka professioner som de medverkande tjänstemännen tillhör varierar 
stort mellan granskade program, men bland de som nämns är översikts-
planerare, planerings/planarkitekt, stadsarkitekt, landskapsarkitekt, ljus-
designer, belysningsingenjör, utredningsingenjör, gatuchef, trafi kingenjör, 
infrastrukturchef, stadsträdgårdsmästare, museichef med fl era.
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Typ av program
Jag har försökt att dela in programmen efter deras innehåll och mål. Hur 
är det tänkt att programmen ska användas? Vilken typ av planeringsdo-
kument är det frågan om? Här har jag försökt att identifi era tre kategorier 
som det går att placera de studerade programmen under:

Inriktningsplanering Översiktliga riktlinjer och rekom-
mendationer som kan appliceras på 
hela kommunens tätbebyggelse. 

Åtgärdsplanering Inventering av befi ntlig belysning 
och förslag till åtgärder på specifi ka 
platser och stråk. Innehåller specifi ka 
krav på användande av vissa arma-
turer och ljuskällor.

Genomförandeplanering Specifi ka projekt, t ex ny stadsdel el-
ler en viss park vars detaljerade ut-
formningsförslag ska fungera som 
underlag för projektering. 

Gränserna mellan de olika typerna är fl ytande och vissa av de studerade 
programmen kan placeras in under fl era av kategorierna. 

Programmens geografi ska omfattning
Av de elva granskade dokumenten är det bara Alingsås, Täbys och Malmös 
senaste program från 2008 som är kommunövergipande. De andra pro-
grammen behandlar belysningen i kommunernas tätort eller i vissa fall tät-
ortens stadskärna. Programmet från Västerås stad, Belysningsprogram längs 
Svartån i Västerås, behandlar årummet runt Svartån, ett område som dock 
utgör en betydlig del av centrala Västerås.

Riktlinjer & principer
Gemensamt för alla program är att det anger någon typ av övergripande 
riktlinjer eller principer för hur belysningen ska utföras. Generella princi-
per och riktlinjer som anges kan vara av typen:

Anpassa belysningen till människors och stadens skala »

Framhåll gaturummen och rutnätsstadens struktur »

Framhäv viktiga fondbyggnader som ger staden karaktär och som  »
fungerar som orienteringspunkter

Förhöj grönstrukturen »

Lyft fram konstnärlig utsmyckning och vatten »

Använd ljuskällor med bra färgåtergivning »

Undvik bländning »
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Övriga riktlinjer kan gälla aspekter som energi, miljö och ekonomi. Likaså 
att belysningen ska utgå från behoven hos den oskyddade trafi kanten samt 
att fokus ska ligga på trygghetsuppleveslen. 

Hur belysningen struktureras
Den vanligaste strategin bland de studerade programmen är att dela in 
stadens gator i hierarkisk ordning enligt principen infartsgata, huvudgata, 
lokalgata samt gång och cykelväg. Torg och andra platsbildningar faller in 
som en egen kategori. Ljussättningen bestäms sedan efter  denna struk-
tur. 

Programmen från Alingsås och Karlshamn strukturerar upp stadens ele-
ment enligt Kevin Lynch’s analysmetod, där benämningar som fond, 
stråk, landmärken och områden används som ram för hur belysningen ska 
planeras. Stråken  delas upp hierarkiskt efter storlek och trafi kintensitet. 

Att enligt den första metoden fokusera på belysning efter gatornas drag-
ning är kanske smart och eff ektivt. Dock tycker jag att det kan härledas till 
en föråldrad förhållningssätt till ljussättning där huvudsakliga fokus ligger 
på att belysa vägbanor av trafi ksäkerhetsskäl. Genom att uppmärksamma 
och belysa andra viktiga strukturella element i stadsmiljön kan orienter-
barheten öka, liksom förståelsen för stadsrummens form och innehåll.  

Åtgärdsförslag
Flertalet planer gör en mer eller mindre beskrivning och utvärdering av 
den befi ntliga belysningen. Dessa program består således av en invente-
ring och analys på befi ntlig belysning som leder till konkreta förslag på 
åtgärder. Exempelvis ger Täbys program detaljerade anvisningar för hur 
detta ska gå till med en uppdelning av förbättrande åtgärder respektive 
nyinvestering.  

Checklista
Höganäs Ljussättningsprogram står som ensamt dokument att föreslå en 
checklista i slutet. Checklistan ska användas vid planeringn av ny eller 
förändrad belysning. Frågorna som ställs i checklistan ska borga för att 
den planerade ljussättningen ska uppnå de resultat och önskemål som 
specifi cerats i Ljussättningsprogrammet. Tanken är att checklistan ska an-
vändas vid beställning av ljussättning (Ljussättningsprogram för Höganäs 
stad 2009). 

Ekonomi & mijöaspekter
Eftersom nya belysningsanläggningar är en stor investering som ska dri-
vas och underhållas i många år är ekonomiska frågor av stor betydelse. 
Det gäller inte enbart anläggningens investeringskostnad utan framförallt 
drift och underhåll som är den största kostnaden för anläggningen. Eko-
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nomi är en tung faktor som ska vägas samman med andra faktorer som 
livslängd, miljöhänsyn, estetiska preferenser och så vidare. Alla program-
men tar upp ekonomi som en tung aspekt. Min uppfattning när jag läser 
mellan raderna är att eventuella höga investeringskostnaderna för en bra 
belysningsanläggning  kan kompenseras av lägre driftskostnader. 

I Belysningsprogram längs Svartån i Västerås påpekas att de samhällsekono-
miska värdet av en god belysningen inte är obetydligt. Genom en trygg-
hetsökande ljussättning kan stadens befolkning ta del av rekreationsstråk 
och joggingspår även kvällstid vilket i förlängningen påstås kunna ge bätt-
re folkhälsa och ökad trivsel (2006, s.11).

Trygghetsaspekter i programmen
Alla program som studerats behandlar trygghetsfrågan på något sätt för-
utom Stadens ljus från Malmö 1998. Kanske var inte trygghetsfrågorna i 
tiden på samma sätt som idag? 

Flera program har trygghetsupplevelsen som ett av främsta uttalade målen 
som belysningen ska uppfylla. Detta är bland annat Lund, Eskilstuna, och 
Malmö (Ljusplan för Malmös befi ntliga belysning 2008).  I dessa program 
har trygghetsapekter ur ett bebyggelseperspektiv ett eget kapitel där det 
översiktligt beskrivs om belysningens inverkan på trygghetsupplevelssen. 
Det poängteras att belysningen inte ensam kan skapa tryggare miljöer men 
att det är en viktig del i trygghetsarbetet. En del program når längre än att 
bara uttala att belysningen ska/kan skapa tryggare miljöer. Konkreta, väl 
beskrivna exempel i ord och skisser på hur belysningen kan medverka till 
tryggare miljöer står att fi nna i till exempel Karlshamns program. 

Eskilstunas program är ett fi nt exempel på hur samverkan mellan kom-
munen och andra organisationer som verkar för en tryggare miljö kan gå 
till. Här har polisen tillsammans med ansvariga på kommunen lokaliserat 
de platser i Eskilstina som kräver särskilda insatser för att öka trygghets-
upplevelsen samt minska brott och skadegörelse. Platsernas brister har 
analyserats och programmet föreslår sedan åtgärder mot detta. 

Genomförandefrågor
Alingsås ljusguide beskriver tydligt hur planen ska användas i detaljplan 
och i bygglovsskeden samt att den inte bara riktar sig till kommunen utan 
även privata fastighetsägare. 

Karlshamns och Växjös program skriver i slutet av dokumenten hur gui-
den ska användas vidare genom en processbeskrivning. Ett förslag är att 
instifta ett ljusråd med stads- och planarkitekt, chefer för Gata, Park, Kul-
tur samt en oberoende belysningskonsult.  Processen beskrivs i fyra faser; 
Förberedande-, Planerings-, Framtagnings- samt Utvärderingsfas. Den 

”Det bästa sättet att skapa trygghet 
med belysning är att skapa attrak-
tiva utomhusmiljöer som får fl er 
människor att vilja vistas utomhus 
kvällstid.”
Belysningsstrategi Karlshamn 2009, s. 3

1. Fristadstorget
Problem: Problemen i centrum gäller framfö-
rallt fredag och lördagskvällar i samband med
krogverksamheten. Torget är en plats där folk
samlas under fredag och lördagskvällar. Här är
brottsligheten hög i form av bråk och misshan-
del.
Förslag till åtgärder: Idag finns extra strålkas-
tarbelysning på torget 24.00-03.30 fredag och
lördagskvällar. Belysningen skall vara gestal-
tad så att polisen skall kunna hålla ordning samt
tillräcklig för övervakningskameror. Samtidigt
skall belysningen vara vackert gestaltad och
lyfta fram torgets karaktär.

I och med att torget byggs om bör en väl fung-
erande belysningsgestaltning vara integrerad i
utformningen av platsen. Ljussättningen bör
göra platsen överskådlig via belysning av fasa-
der och andra element på torget så som träd och
skulpturer. Väl avbländade armaturer bör använ-
das för att flytta koncentrationen från ljus-
punkter till torgets karaktärsdrag. För eventuell
extra förstärkning av belysning på vissa ställen
för övervakningskameror bör diskussioner med
polis hållas.

Faksimil från Belysningsprogram för 
centrala Eskilstuna (2005, s. 55). Här listas 
ett fl ertalet platser med särskilda behov av 
åtgärder för att få en tryggare och säkrare 
miljö. Platserna har valts ut i samarbete 
med lokalpolisen.
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sista, utvärderingsfasen, känns mycket angelägen! Genom att dokumen-
tera erfarenheter från planering och anläggande av en ny belysningsan-
läggning kan värdefull kunskap förbättra nästa projekt. 

Likaså beskrivs hur viktigt det är att lokala fastighetsägare och andra be-
rörda informeras om programmen och dess syfte. Genom att förklara 
belysningens betydelse och möjligheter, till exempel attraktivare miljöer, 
kan fastighetsägare och andra näringsidkare inse de goda möjligheter som 
belysning kan innebära och öka viljan till att bidra ekonomiskt till för-
bättringar. En del kommuner har redan varit förutseende och involverat 
centrumföreningar eller liknande i framtagandet av programmet.

Vid ett genomförande av de förslag som ges i programmen är provbelys-
ning är ett mycket viktigt moment som understryks i de fl esta program. 

Referenser och källförteckningar
När det gäller att redovisa källor och underlag för framtagandet av belys-
ningsprogrammen ser det ganska tunt ut. Alingsås och Lund har redovi-
sat sitt underlagsmaterial i en källförteckning längst bak i dokumenten. 
Också Höganäs redovisar en lång rad av underlagsmaterial och intervjuer 
som legat till grund för planen; andra städers planer och program, VGU 
samt diverse facklitteratur om ljus och belysning. Dock saknas referen-
serna hänvisning i texten vilket gör att det är svårt att överblicka vilken 
information som kommer från vilken källa. Övriga program saknar helt 
referenser. Detta är inte helt ovanligt för kommunala dokument liknande 
belysningsprogrammen och kanske är det inte heller nödvändigt att re-
dovisa denna typ av information. Dock upplever jag ibland att jag som 
intresserad medborgare skulle vilja veta vilka belägg det fi nns för vissa på-
ståenden och argument, till exempel påståendet i Belysningsprogram längs 
Svartån om att belysning i förlängningen kan ha en positiv inverkan på 
folkhälsa. Finns det dokumenterad forskning som pekar på detta? En käll-
hänvisning skulle ge den typen av information högre trovärdighet.      
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En enkel skiss beskriver belysningsprinci-
per i mer än ord. Principskiss för trafi kgata 
från Växjö kommuns belysningsprogram 
Stadens Belysning 2007, s. 8. Illustration: 
Clara Fraenkel Ljusarkitektur P&Ö.

Hur kommuniceras idéer?
Gemensamt för all programmen är dess rika textinnehåll. Jag upplever att 
vissa av programmen  skulle vinna mycket på att redovisa fl er ritningar 
skisser, kartor och bilder för att bättre kommunicera sina idéer och rikt-
linjer. Genom att kombinera text och bild är det enklare för en läsare att ta 
till sig innehållet och förstå vad som menas, till exempel skillnaden mellan 
allmänbelysning och eff ektbelysning. Samtidigt blir det intressantare och 
som läsare ges ett välbehövligt uppehåll i den i många fall massiva texten. 
Exemplen som visas på detta uppslag lyckas bra med detta genom att re-
dovisa enkla men innehållsfulla sektioner och ritningar.

Planritningar förekommer också i fl era av programmen. Dels planer för 
belysningens principiella uppdelning i olika stadsstrukturer men även 
planritningar av typen som ses på höger sida i detta uppslag. I Västerås 
program Belysningsprogram längs Svartån (2006) presenteras ljusplaner 
illustrerade på ortofoton. Personligen tycker jag att den redovisnings-
metoden blir något otydligt och abstrakt eftersom den verkar eftersträva 
en fotorealistisk vy från ovan. Belysningspunkterna är illustrerade som 
”sken” och de partier som ej är belysta är mörklagda. Samma program 
visar också fotomontage på vissa belysningsförslag som lyckas bättre med 
att förmedla de förslag som presenteras i ord. 

Programmen för Alingsås och Höganäs innehåller varken ritningar, pla-
ner, sektioner eller andra typer av illustrationer. Till viss del uppvägs detta 
genom fotografi er som beskriver exempel på det som står i texten. Men 
det hade ändå varit önskvärt om vi läsare även kunde få en skiss eller il-
lustration på det som förelås.  
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Lunds ljus redovisar föredömligt principer för de olika gatornas ljussättning i både plan och 
sektion (2009, s.13). Lunds program är det enda dokument som redovisar armaturer i plan som 
skissen här ovan. Illustration: Luis Sanchez, Lunds kommun.

Ett förslag till ljussättning fi nt redovisat i form av ett fotomontage. Från Belysningsprogram längs 
Svartån (2006, s.29). Illustration: Marianne Lind, Retea AB.
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MALMÖ LJUNGBY ALINGSÅS ESKILSTUNA VÄSTERÅS

NAMN Stadens ljus Belysningsplan för 
Ljungby centrum

Alingsås ljusguide Belysningsprogram 
för centrala Eskil-
stuna

Belysningsprogram 
längs Svartån i 
Västerås

DATERAD 1998 2003 2004 2005 2006

GEOGRAFISK 
OMFATTNING

Stadskärnan Centrum + årummet 
runt Lagan

Kommunens tätorter Centrum Årummet

TYP AV 
PLANERING

Inriktningsplanering
+ Åtgärdsplanering

Åtgärdsplanering Inriktningsplanering Inriktningsplanering
+ Åtgärdsplanering

Genomförande-
planering

ANSVARIG 
FÖRVALTNING

Stadsbyggnadskonto-
ret, Gatukontoret

Tekniska kontoret 

Miljö- och byggkon-
toret.

Plan- och byggkonto-
ren, Tekniska konto-
ret, kommunlednings-
kotoret, kultur- och 
fritidsförvaltningen

Stadbyggnads-
förvaltningen 
(fl ertalet avdelningar)  

Teknik och idrottsför-
valtningen

PROGRAMMETS 
SYFTE

Ska ge vägledning 
när nuvarande ljus 
ska bytas ut. Sam-
manfattar stadens 
nya syn på stadens 
belysning. 

Visa på bristerna i 
befi ntlig belysning 
och förelås åtgärder. 
Visa på samarbete 
med fastighetsä-
gare, företag, privat-
personer.
Ska ingå i kommu-
nens centrumplan 
(tillsammans med 
bl.a. grönstruktur-
plan & kulturmiljö-
program).

Att belysningspla-
neringen skall ingå 
i den övergripande 
fysiska planeringen 
för Alingsås kom-
mun. Belysningspla-
neringen ska bygga 
på långsiktiga mål.

Ge grundläggande 
kunskaper om 
belysning i offentlig 
miljö samt rekom-
mendationer för  
hur belysningen i  
centrala Eskilstuna 
bör utformas

Fungera som ett 
sammanhållet kon-
cept för ljussättning 
av olika delområden 
längs Svartån. 

Ska ligga till grund 
för en detaljerad ljus-
sättning av området 
vis Svartån.

POLITISKT 
FÖRANKRAD?

Antagen av 
kommunfullmäktige

Antagen av 
kommunfullmäktige

Antagen av 
kommunfullmäktige

Antagen av 
kommunfullmäktige

Nej

BELYSNINGENS 
HUVUDMÅL/
UPPGIFT ENLIGT 
PROGRAMMET

Ljus som visar vägen

Ljus där det behövs

Ljus där det är 
vackert

Mörker där det 
behövs

Belysningen ska 
bidra till att Ljungby 
upplevs som en 
vacker och trygg stad 
och vara kostnads-
effektiv vid både 
investering och drift.

Underlätta 
orienteringen

Höja trafi ksäkerheten

Öka tryggheten

Vara energisnål

Bidra till en vackrare 
tätortsmiljö

Belysningen ska ge 
en helhetsbild av 
staden där gatu- och 
parkrum är över-
blickbara, trygga och 
vackra.

Skapa en trygg 
trivsam stads- och 
parkmiljö där kultur-
historiska vackra och 
intressanta miljöer 
förstärks och lyfts 
fram m h a belys-
ningen.

TRYGGHETS-
ASPEKTER

Få trygghetsas-
pekter behandlas i 
programmet. Kan 
dock tilläggas att 
de riktlinjer som 
programmet anger 
i mångt och mycket 
är  sådana åtgärder 
som de andra pro-
gram men listar som 
trygghetsökande. 

Trygghet ett mål 
men inget konkret 
vare sig vad det 
innebär eller hur 
man kan arbeta med  
det. (Ordet ”trivsam” 
används i vissa 
delar av program-
met som förmodas 
avse trygghet. Har 
man velat  undvika 
att använda ordet 
trygghet? Finns bara 
med totalt 2 gånger 
i det 27-sidiga doku-
mentet!)

Ett av huvudmålen 
för kommunens 
belsyning. Fram-
håller hur viktig 
belysningen är för 
trygghetsupple-
velsen, ger några 
konkreta råd hur. 
Framhåller främst att 
god belysning  ger 
ökad trygghetsupp-
levelse.

Eget kapitel om 
trygghet. Program-
met framtaget i sam-
arbete med polisen. 
Innehåller många 
konkreta exempel 
på vad som kan 
åstadkomma i tryg-
hetsväg med hjälp 
av belysningen. 

Eget kapitel om 
trygghet. Program-
met framtaget i sam-
arbete med polisen. 
Innehåller många 
konkreta exempel 
på vad som kan 
åstadkomma i trygg-
hetsväg med hjälp 
av belysningen. 

  

Översikt granskade program
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VÄXJÖ TÄBY MALMÖ LUND KARLSHAMN HÖGANÄS

Stadens belysning.  
Delprogram stads-
miljöprogram

Belysningsprogram 
för Täby kommun

Ljusplan för Malmös 
befi ntliga belysning

Lunds ljus, 
belysningsprogram 
för Lunds kommun

Belysningstrategi 
Karlshamn 
(samrådshandling)

Ljussättnings-
program för
Höganäs stad

2007 2007 2008 2009 2009 2009

Stadskärnan Kommunomfattande Kommunomfattande Kommunomfattande Stadskärnan/rutnäts-
staden

Stadskärnan

Åtgärdsplanering Inriktningsplanering 
+ Åtgärdsplanering

Åtgärdsplanering Inriktningsplanering 
+ Åtgärdsplanering

Åtgärdsplanering Inriktningsplanering

Stadsbyggnadskon-
toret

Tekniska förvalt-
ningen

Miljö- och byggnads-
nämnden

Gatukontoret Stadsbyggnads-
kontoret
Tekniska förvalt-
ningen

Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Planavdelningen
(en del av kommun-
ledningskontoret)

Beskrivs ej Ta fram tydliga rikt-
linjer & en långsiktig 
strategi för kom-
mande belysnings-
planering och 
ljussättning i kom-
munen. Programmet 
ska utgöra underlag 
förkommande detalj-
projektering

Skapa en struktur 
och ett genomtänkt 
program för Malmös 
befi ntliga belysning 
för att professionellt 
kunna hantera och 
veta att de föränd-
ringar som görs är 
riktiga vad gäller 
utbyte av armaturer 
och förändringar av 
ljussättning i staden.

Ge vägledning vid 
ljussättning av såväl 
befi ntlig som nya 
miljöer. Att bidra till 
att skapa en samsyn 
kring ljussättning i 
Lunds kommun. Mål 
och rekommendatio-
ner i dokumentet blir 
ett av de underlag 
som används för 
den  fysiska plane-
ringen och belys-
ningsprojekteringen

Fungera som riktlinje 
för ett framtida 
arbete med belys-
ning i Karlshamn
(komplettering av 
befi ntligt stadmiljö-
program.)

En grund för hur 
man arbetar med 
ljus i Höganäs. De-
fi niera mål och stra-
tegier för stadens 
ljussättning. Med 
ett övergripande 
ljussättningsprogram 
kan ljussättning av 
enskilda platser 
inordnas i stadens 
ljusstruktur och 
en samlad helhet 
uppnås.

Nej * Antagen av Stads-
byggnadsnämnden

Nej Antagen av Tekniska 
nämnden

På väg till antagan-
de i KF (maj 2010)

Godkänd av 
kommunstyrelsen

Skapa en behaglig & 
trygg miljö kvällstid
Skapa en tydlig natt-
lig visuell identitet
Ge vägledning

Ökad trygghet och 
säkerhet
Ökad tillgänglighet
Minskad skadegö-
relse
Ökad skönhet och 
stadsmässighet
Skapa rumslighet

Ljus som visar vägen

Ljus där det behövs

Ljus där det är 
vackert

Mörker där det 
behövs

Ta vara på miljöer-
nas identitet
Skapa atmosfär
Underlätta orien-
tering och tillgäng-
lighet
Bidra till ökad 
säkerhet och ökad 
trygghetskänsla

Öka attraktiviteten.
Skapa förbättrad 
livskvalitet för de 
som bor, vistas och 
besöker Karlshamn. 
Få fl er människor att 
använda staden un-
der kvällar och den 
mörka årstiden. 
Ett mer aktivt stads-
liv under dygnet 
innebär bättre folk-
hälsa, ökad trygghet 
och bättre förutsätt-
ningar för handel 
och kulturliv

Sökerhet och 
trygghet
Logik och struktur
Karaktär och uttryck

Ett av belysningens 
vikigaste syften 
enligt programmet. 
Dock anger pro-
grammet endast två 
konkreta trygghets-
skapande åtgärder; 
att belysa vertikala 
ytor samt väl upplyst 
tunneltak. Lite väl 
tunt...

Programmet 
innehåller många 
konkreta åtgärdsför-
slag där belysningen 
kan bidra till att öka 
tryggheten.  Framta-
get i samarbete med 
bråttsförebyggare 
(Trygg i Täby).

Litet kapitel om 
trygghet som beskri-
ver dess koppling 
till belysning. Inga 
konkreta exempel på 
hur belysningen kan 
förbättra. Föreslår 
att  staden bör 
identifi era de mest 
frekventa stråken 
och miljöerna för 
att ljussätta dem 
optimalt.

Egen rubrik.  
Sammanfattar att 
trygghet = där andra 
är.
Riktlinjerna anger ett 
fl ertal trygghetsas-
pekter.

Eget kapitel i början 
om trygghet.
Ett av fokus-
punkterna för belys-
ningens uppgift. 
När respektive kate-
gori beskrivs förelås 
många åtgärder 
som påstås kunna 
öka upplevelsen av 
trygghet.

Ett av huvudmålen. 
Några konkreta 
exempel på hur 
belysningen kan 
bidra till ökad upp-
levelse av trygghet. 
Främsta sättet enligt 
programmet är att 
genom en god ljus-
sättning locka fl er 
till utevistelser och 
på så sätt få det 
tryggare.

* programmet har fungerat som ett arbetsmaterial som legat till grund för ett 
stadsmiljöprogram, antaget av KF 2008. Dessutom utgör nästan hela program-
met ett kapitel i en handboken ”Råd och riktlinjer för utformning av utemiljö i 
Växjö stadskärna”, antagen av Tekniska nämnden 2008.
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Sammanfattning kring studien av 
belysningsprogram
Det är omöjligt att utvärdera nyttan och vinsterna med programmen  utan 
att följa upp arbetet genom djupare intervjuer och besök på respektive 
kommun. Många av programmen är dessutom relativt nya och på grund 
av det kanske inte hunnit implementerats i det kommunens pågående 
arbete. Malmö stad vittnar dock om hur stor betydelse deras Stadens Ljus 
från 1998 har haft för utvecklingen av innerstadens stadsmiljö såväl som 
stadens position som ”en av Europas främsta ljusstäder”. Mer om detta 
beskrivs på sidan 71-73.

Jag tycker dock att det är mycket positivt att denna typ av program tas 
fram hos kommunerna! Ett besluta om att upprätta ett belysningsprogram 
är ett första steg mot att lyfta frågor kring stadens ljussättning till samma 
nivå som övriga stadsmiljöfrågor. Att upprätta ett program liknande dem 
jag har granskat innebär en stor kraftansträngning oavsett om kommunen 
är liten eller stor.

För mig var det intressant att undersöka vilka program som antagits 
politiskt eftersom det ger dokumenten en större tyngd än om det bara 
fungerar som arbetsmaterial för tjänstemännen inom kommunen. Fem 
av granskade program var glädjande nog antagna av kommunfullmäktige 
som är det högsta beslutande organet hos kommunen. Detta påvisar en 
vilja uppbackad av det politiska styret att faktiskt efterfölja/genomföra det 
som står i programmen.  

Behov för framtiden 
Det  känns mycket angeläget att programmen är föränderliga dokument 
som vid vid behov kan uppdateras varefter tiden går. Eftersom belysnings-
tekniken utvecklas snabbt känns det oerhört viktigt att programmen inte 
är för hårt låsta vid vissa armaturer eller tekniker. Om program som är 
tänkta att styra över de stora investeringar det handlar om, vars tidshori-
sont löper över 10-tals år, känns det angeläget att de ska kunna uppdateras 
och aktualitetsförklaras för att inte kännas daterade eller inaktuella. Likaså 
bör någon form av uppföljning efterfölja de belysningsinvesteringar som 
görs i enlighet med programmen för att följa upp om belysningsanlägg-
ningen uppfyllt de mål och krav som satts upp. Om resultatet inte blir 
som förväntat bör orsakerna analyseras för att eventuellt ligga till grund 
till förändringar i programmet. 

Av studien av kommunala belysningsprogram var det tydligt att belys-
ningsprogram främst är förbehållet våra kommuners stadskärna; sju av 
elva granskade program behandlar centrumområdena. Där, i stadens 
fi nrum, som gestaltningsviljan redan är som störst. Likaså är det relativt 
enkelt att hitta belysningsplaner för nya områden som planeras. Vad jag 
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Exempel på praktisk belysnings-
planering från fyra kommuner
Sista delen i detta kapitlet om kommunal belysningsplanering beskrivs 
fyra kommuners praktiska arbete. I Alingsås beskrivs kommunens över-
siktliga belysningsplanering och hur det används i den konventionella 
planeringsprocessen. I de tre andra kommunerna Stockholm, Göteborg 
och Malmö beskrivs  kort om vem som har ansvar för planering och utfö-
rande av den off entliga belysningen och sedan tas några aktuella projekt 
upp där belysning och trygghet behandlas.

efterfrågar är liknande arbete i de övriga delarna av staden eller kommu-
nen. Kanske är det allra viktigast med god belysning i förortens bebyg-
gelse? I kapitel 2, Trygghet, visade det sig att det är i den typen av områden 
som skillnaden kan vara som störst. Att göra som Alingsås kommun och 
upprätta ett program som till sin karaktär motsvarar en översiktsplan och 
inbegriper hela kommunen kan kanske vara en lösning som svarar upp 
mot mitt önskemål om lika goda ljusmiljöer i de perifera områdena som 
i stadskärnan. 
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Alingsås -
från översiktlig planering till implementering 
Genom efterforskningar på diverse kommunala hemsidor ter sig Alingsås 
vara unikt med sitt sätt att belysningsplanera. Här fi nns en högt uttalad 
ambition manifesterat genom Alingsås Ljusguide, ett  ljusprogram för 
kommunens alla tätorter. Själva programmet i sig är inte unikt. Det fi nns, 
som redovisas i föregående avsnitt, andra liknande kommunövergripande 
program, utan det är på det sätt belysningsfrågorna tar plats på övriga 
planeringsnivåer i kommunen. Från översiktplanenivå till detaljplan och 
till sist ner till bygglovsnivå. 

Bakgrund
Alingsås kommun har arbetat aktiv med belysningsfrågor sedan 1998.  
Det var då det första gången evenemanget ”Ljus i Alingås” genomfördes. 
Efter det har ”Lights in Alingsås” (som det numera heter) genomförts 
varje år i oktober, ett välbesökt evenemang som drar till sig Alingsåsbor 
såväl som besökare utifrån kommunen. Under evenemanget utförs spek-
takulära och vackra ljussättningar av Alingsås stadsmiljöer och byggnader. 
Studenter kommer från hela världen för att utföra installationerna tillsam-
mans med internationellt erkända ljusdesigners. Evenemanget har varit 
mycket framgångsrikt och kommunens politiker har sett en möjlighet i 
att profi lera sig som en ”ljusstad”. Därför beslutade kommunfullmäktige 
2001 att långsiktigt satsa på ”Lights in Alingsås” med mål att Alingsås 
”ska vara en plats för internationell, experimentell ljussättning av det of-
fentliga rummet”.

För att uppnå målet delades arbetet in i tre delar; genomföra ett årligt 
ljusevenemang, skapa en ljusutbildning i Alingsås samt genom en profi l 
som ”Ljusets Stad” satsa på den off entliga belysningen i kommunen. Den 
sista delen innebar att ett beslut togs 2002 om att ta fram ett ljussättnings-
program. Detta genom plan- och byggkontoret tillsammans med kom-
munledningskontoret, tekniska kontoret samt Alingsås Energi. Ljussätt-
ningsprogrammet blev så småningom Alingsås Ljusguide som antogs av 
kommunfullmäktige december 2004. Dokumentet anger principer och 
riktlinjer på övergripande nivå för Alingsås stadskärna och kommunens 
tätorter. (Alingsås Ljusguide 2004). 

Guidens innehåll
Alingås ljusguide är väldigt tydlig med dess syfte: 
belysningsplaneringen ska ingå i den övergipande fysiska planeringen för kom-
munen, skall fungera som en gemensam och grundläggande kunskapsbas för 
såväl kommunen som privata fastighetsägare.

Inledningsvis beskrivs människans behov av ljus utifrån orienterbarhet, 
trafi ksäkerhet, trygghet och estetik. Kort beskrivs också hur ögat samt vad 
de olika belysningsbegreppen innebär. Ett längre avsnitt beskriver meto-

Från Ljus i Alingsås 2006. Foto: Patrik Gun-
nar Helin © Alingsås kommun
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der för analys av staden utifrån stråk, knutpunkter, landmärken, gränser, 
områden. Utifrån dess element redovisas principer för hur ljussättningen 
ska utföras. Guiden avslutas med ett avsnitt om planering och utförande.   

Kunskapsunderlag
De tjänstemän med planeringskompetens som arbetade med guiden hade 
inga tidigare erfarenheter från denna typ av belysningsplanering1. Erfa-
renheter och kunskaper byggdes upp kontinuerligt genom att medverka 
och anordna kurser, kontraktera konsulter samt genom de workshopar 
som anordnades i samband med Ljus i Alingsås. Den praktiska kunskapen 
(anläggnings- och elkunskap) fanns sedan tidigare inom tekniska kontoret 
och Alingsås Energi, det kommunala bolaget som ansvarar för underhåll 
och drift av kommunens belysningsanläggningar. Mari Tastare, f.d. över-
siktsplanerare på kommunen och en av personerna i projektgruppen be-
skriver att arbetet var karaktären ”learning by doing”.

Tillämpning av ljusguiden
Guiden anger att vid detaljplanering av viktiga och känsliga områden skall 
ett utformningsprogram (gestaltnings/kvalitetsprogram) göras där det ska 
ingå en ljusplan. Likaså krävs bygglov för att installera eller väsentligt änd-
ra utvändig belysning. I det sistnämnda kravet hänvisas till en paragraf 
i PBL: ”I områden med detaljplan krävs, utöver vad som föreskrivs i 1 och 
2 §§, bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanord-
ningar” (PBL 8 kap 3 §). Detta tordes vara ett tolkningsfel eftersom den 
paragrafen inte syftar till belysningsanläggningar så som gatubelysning el-
ler liknande, utan skyltar med belysning. Dock kan kommunen själva 
besluta om utökad bygglovsplikt (Behöver jag bygglov, behöver jag göra byg-
ganmälan?, 2004) som i detta fall vid ny eller ändrad belysning, men att 
hänvisa till den specifi ka paragrafen är felaktigt.

Exempel Norra Stadsskogen
Ett av Alingsås på senaste år större stadsutvecklingsprojekt är Norra Stads-
skogen vars planering pågått sedan millennieskiftet. Området består av 
småhus och fl erbostadshus i en naturnära terräng. Etapp 1 är i stort sett 
färdigbyggt och fl er etapper håller på att planeras. Parallellt med den kon-
ventionella planprocessen har belysningsplaneringen pågått kontinuerligt. 
Resultatet har visat sig vara gott med välplanerade ljussättningar, både på 
kommunens gator och privatägd kvartersmark samt de gator som kom-
munen inte är huvudman för.

Övergripande ljusplan
I samband med framtagandet av de två detaljplaneprogrammet för Norra 
Stadsskogen 2004, togs en översiktlig ljusplan, Ljusplan för hela Norra 
Stadsskogen, fram. Detta gjordes genom en workshop tillsammans med tre 
konsulter och kommunens tjänstemän. Denna ljusplan är inte antagen 

Alingsås ljusguide, antagen av kommunfull-
mäktige 2004.

LJUSRÅDET
Arbetet med permanent ljussättning i 
Alingsås sker genom  Alingsås Ljusråd 
som består av representanter för kom-
munledningskontoret, plan och bygg-
kontoret, tekniska kontoret, kultur- och 
fritidsförvaltningen och Alingsås Energi.

1Intervju Mari Tastare, f.d. översiktsplane-
rare på Alingsås kommun 2010.03.19
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politiskt utan har fungerat som arbetsunderlag för kvalitetsprogrammens 
belysningsavsnitt. Planen anger hur gatubelysning och övrig belysning 
skall se ut, samt beskriver  principer för belysningen på kvartersmark. 
Likaså fi nns en planillustration som visar var belysningen ska fi nnas. 

Kvalitetsprogram
Norra Stadsskogen har arbetats fram genom ett, för kommunen nytt, ar-
betssätt, ett s.k. partnerskap. Exploatörer, förvaltare och arkitekter har till-
sammans med kommunens tjänstemän och politiker tagit fram underlag 
och gemensamt beslutat om riktlinjer för gestaltning och utformning av 
tillkommande kvartersmark och allmänna platser. Det kvalitetsprogram 
som tagits fram har omfattat motsvarande delar av de detaljplanerna för 
Norra Stadsskogen. Kvalitetsdokumenten har varit partnerskapets ge-
mensamma formuleringar av utformning och gestaltningsambitionerna 
för området. Här har belysningens utformningsprinciper noggrant beskri-
vits.

Bestämmelser i detaljplan
I de formella detaljplanerna regleras belysningen genom allmänna planbe-
stämmelser på den juridiskt bindande plankartan. Bestämmelserna består 
av två punkter: 

Belysningsarmaturer ska vara väl avbländade.  »
Plan för ljussättning för respektive kvarter skall godkännas av Alings- »
ås kommun i samband med ansökan om bygglov. 

I planbeskrivningens textavsnitt om ljussättning hänvisas dels till riktlin-
jerna i den övergripande Ljusguiden men här återfi nns även fyllig text om 
ytterligare exempel på hur ljussättningen bör genomföras. 

Erfarenheter från belysningsplaneringen
Hans Nerstu, planarkitekt på kommunen, beskriver arbetet med belys-
ningsplaneringen som mycket betydelsefullt2. Framför allt har det varit 
ett pedagogiskt arbete, som Nerstu uttrycker det,  att få byggare och ex-
ploatörer att förstå nyttan med en välplanerad belysning och kvalitativt 
ljus. Ljusguiden och kvalitetsprogrammen har dels fungerat som inspira-
tion för exploatörerna men även utgjort en tydlig markering från kom-
munens sida att frågan är viktig. Dåliga erfarenheter från tidigare projekt 
innan ljusguidens tillkomst har givit lärdom. På uppföljningsmöten av 
genomförda projekt påpekade kommunen vilka lösningar som inte upp-
fyllt kommunens krav, vilket exploatören har kunnat ta till sig inför nästa 
projekt. 

KRAV SOM STÄLLS
I BYGGLOVSSKEDET
I ljusplanen ska bland annat anges

vilka ytor som ska belysas• 
armaturtyp• 
placering• 
höjd över mark• 
typ av ljuskälla • 
watt-tal • 
eventuell tidsstyrning.• 

BESTÄMMELSER PÅ PLANKARTA 
Belysningsarmaturer ska vara avblän-
dade
För grupp av hus ska ljusplan redovisas 
innan bygglov alternativ bygganmälan 
godkänns.

Kjell Huldt i Arkitekten december 2006 
artikel ”Ljusare i hela landet” skrivet av Nina 
Gunne.

”I kvalitetsprogram fi nns lju-
set ofta med, men skillnaden 
är att i Alingås tänker man 
ljus först och stadsrum sen.”

2Intervju Hans Nerstu tillförordnad planchef 
Alingsås kommun 2010.03.19
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Kommunen har i mars 2010 beviljats kommunen bidrag från Boverket 
för att för att stärka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Alingsås vill 
använda pengarna till att låta experter i genusvetenskap respektive ljus-
design gemensamt titta på platser och stråk och därefter att gemensamt 
föreslå ljussättningsprinciper. Materialet kommer förhoppningsvis leda 
till konkreta exempel på trygg och jämställd ljusdesign som kommunen 
uttrycker det i sin ansökan till Boverket, det kommer också att användas 
till att revidera och uppdatera Ljusguiden.  

Ljusplan för bygglov i kvarteret Hjulet av Picon Teknikkonsult AB. 
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Stockholm-
belysningsplanering i huvudstaden
Trafi kkontoret planerar och ansvarar för belysningen i Stockholms stad. 
De har idag inga övergripande belysningsplaner eller belysningsprogram 
liknande de som granskats i tidigare i arbetet. Det fi nns däremot många 
andra dokument som beskriver hur belysningen ska utföras. Det doku-
ment som främst styr belysningens utformning är Projekthandbok för of-
fentlig belysning (2009), som är ett tekniska planeringsstöd (anger till ex-
empel hur stolpar ska placeras och anläggas osv.), inleds med att beskriva 
stadens övergripande estetiska målsättning för belysningen:

att den skall på sina villkor ersätta dagsljuset »

att den skall vara anpassad till människans mått, rörelse och verksam- »
het samt vara känslomässigt stimulerande

att den skall anpassas till ”rummets” form och skala samt vara ett  »
tillskott för såväl närmiljön som staden i dess helhet

att den skall ha en neutral färgton och en så god färgåtergivning som  »
möjligt

att armaturer och bärande element skall ges en konstnärlig utform- »
ning, ett symbolvärde, och anknyta till god formtradition.  

Belysningsingenjör Henrik Gidlund1, som är ansvarig belysningsingen-
jör på Trafi kkontoret, berättar att förvaltningen arbetar aktivt med be-
lysningsfrågor i stadsplaneringssammanhang. Detta gäller exempelvis 
när  nya exploateringsområden planeras då Trafi kkontoret är med tidigt i 
planeringsarbetet tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Exploate-
ringskontoret. Detta tar sig uttryck främst i de gestaltningsprogram som 
tas fram i detaljplaneringsprocessen. Gestaltningsprogrammen innehåller 
riktlinjer och anvisningar för hur belysningen ska anordnas och presente-
ras i ord och illustrerade ljusplaner. I vissa fall är de mycket konkreta och 
specifi ka, till exempel för Hammarby Sjöstad, där planeringsdokumen-
tens detaljering näst intill motsvarade en komplett projektering. Gidlund 
nämner som motsats till detta den pågående detaljplanen för Norra Sta-
tionsområdet där gestaltningsprogrammet har ett friare förhållningssätt 
till hur belysningen ska lösas. I gestaltningsprogrammet beskrivs främst 
ljusets karaktär, snarare än bestämda armaturer och stolphöjder.  

Trygghetsprojektet
I Stockholm har Trygghetsprojektet pågått sedan 1999, vilket syftar till att 
förbättra och bygga om befi ntliga belysningsanläggningar i parkmiljöer. 
Främst i ytterområden men på senare år har även en del projekt i inne-
staden ingått. Trygghetsvandringar, kontakt med polis, bostadsbolag och 
stadsdelsförvaltningar samt egna inventeringar har varit viktigt för plane-
ringen. Förbättringarna syftar till skapa tryggare, säkrare miljö där det är 
lättare att orientera sig. 

Historiserande armatur på Djurgårdsbron.

1Intervju Henrik Gidlund, belysningsansva-
rig Gatukotoret Stockholms stad 2010.04.13
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2009 togs ett beslut om att satsa ytterligare 120 miljoner kronor på trygg-
hetsbelysning på parkvägar för kommande år. I beslutet ingår riktlinjer 
för hur belysningen ska anordnas (se faktaruta här intill). Bakom beslutet 
ligger också nytt EU-förbud mot försäljning av kvicksilverlampor från 
och med år 2015. 

Blir det tryggare?
Henrik Gidlund berättar att staden under de år som projektet pågått 
praktiskt testat olika idéer för att med belysning öka upplevelsen av trygg-
het på parkvägar. Genom samarbete med forskare, belysningspanerare och 
andra praktiskt verksamma har riktlinjerna formulerats. Henrik säger vi-
dare att ”Belysningen är i sig inte brottsförebyggande men tillsammans 
med en god gestaltad miljö hjälper den till att skapa en känsla av trygghet. 
Avgörande för trygghetskänslan är att miljön känns omhändertagen och 
mänsklig. Belysningen måste vara ren, hel och fungerande”.

Jag frågar om satsningen på belysning för trygghet har gett de resultat som 
ansträngningen syftat till. Gidlund säger då att Trafi kontoret  koncentre-
rar sig främst sig på tillhandahålla bra belysning men att det inte fi nns 
några motsättningar mellan god och trygg belysning! En viktigt uppgift 
för Trafi kkontoret är också att  spara energi, hushålla med resurser och så 
vidare. Stockholm stad vill ha hög kvalitet på ljuset; det ska ge högt ljusut-
byte med bra färgåtergivning, och ett mjukt, varmvitt ljus. Ljuset ska hålla 
hög klass helt enkelt. Samma sak gäller både i innerstaden som ytterområ-
dena. Ytterstaden har till och med lite bättre förutsättningar  eftersom där 
inte fi nns samma krav på anpassning till kulturmiljöer och liknande säger 
Gidlund med eftertryck.

Uppmärksamma stadens arbete 
Vidare påpekar Gidlund att en viktig del i trygghetsskapande ligger i att 
få medborgarna att känna att de kan påverka sin närmiljö. Därför är det 
prioriterat att de synpunkter som kommer in på belysningen (exempelvis 
trasiga lampor) tas omhand och åtgärdas snabbt. Han nämner även här att 
det är viktigt att uppmärksamma och synliggöra de åtgärder som staden 
gör. Om medborgarna blir uppmärksammad på vilka förbättringar som 
görs kommer stolthet och trygghet med på köpet, för att beskriva det nå-
got förenklat. Principiellt viktiga belysningsprojekt annonseras därför ak-
tivt för att uppmärksamma stadens senaste ”fl aggskepp”. Detta möjliggörs 
genom sponsorpengar från Fortum (som tidigare hette Stockholms Energi 
och som historiskt sett varit en viktig kugge i Stockholms off entliga belys-
ning, jämför med Alingsås Energis arbete i Alingsås kommun). Budskapet 
till allmänheten är att Stockholm bygger bra belysningsanläggningar för 
invånare och besökare. 

KRAV PÅ PARKBELYSNINGENS 
UTFORMNING:
Parkvägens yta ska kunna ses på ett 
tydligt sätt så att hål och hinder kan 
undvikas.
Minst 5 m av sidoområdet intill parkvä-
gen ska kunna överblickas.
Den gående ska se och på avstånd 
kunna bedöma avsikt hos mötande.
På avstånd ska det gå att se om belys-
ningen är i funktion och utläsa parkvä-
gens sträckning.
Trafi kanten ska slippa okontrollerad 
bländning i blickriktningen och ha så lite 
ströljus som möjligt.
Lokala landmärken ska lyftas fram.
Belysningen ska vidare ge ett varmt 
vitt ljus med hög färgkvalitet som klarar 
av att visa grönska och de färger som 
förekommer i parkmiljön.
För parker med egen identitet ska större 
vikt läggas på att lyfta fram lokala land-
märken och att belysningen därigenom 
kan vara miljö- samt platsskapande.
Parkbelysningen ska vara anpassad 
i ljusnivå för att ge ögat möjlighet att 
klara övergång från ljuset i tunnelbana 
och centrum till den mörkare parkmiljön.
I gångtunnlar ska belysningen främja 
genomsikt, ha balanserad ljusnivå efter 
omgivningen samt ska vara utformad 
med tanke på elsäkerhet och vandali-
sering.

Källa: Trygghetsbelysning på parkvägar. 
Genomförandebeslut (2009) .
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Göteborgs stad - 
utan övergripande riktlinjer eller policy
I Göteborg är det Trafi kkontoret som ansvarar för den off entliga belys-
ning i staden, detta gäller allt från planering till underhåll och byggande. 
Förutom ansvaret för gatubelysningen ingår också belysning på gång- och 
cykelvägar, torg, gång- och cykeltunnlar, buss- och spårvägshållplatser 
samt vänthallar i trafi kkontorets ansvar. Fram tills för ett par år sen såg 
ansvarsfördelningen något annorlunda ut när Park- och Naturförvalt-
ningen ansvarade för belysningen på parkmark1. 

Göteborgs kommun driver i dagsläget ingen övergripande belysningspla-
nering. I början av 2000-talet inleddes ett arbete med en belysningspolicy 
för staden, ett arbete dock som aldrig avslutades. De riktlinjer och prin-
ciper som Trafi kkontoret arbetetar efter är snarare outtalade och är kun-
skaper som inblandade tjänstemän besitter, enligt Lars Ocklund, arkitekt 
som arbetar som belysningskonsult hos Trafi kkontoret. Detta arbetssättet 
har såklart sina brister eftersom kunskapsöverföringen vid generationsväx-
lingar blir sämre när policies och riktlinjer ej fi nns nedtecknat på papper, 
säger Ocklund. Vilka armaturer och ljuskällor som används är också outa-
lat. Dock är målet att ljuset där folk befi nner sig, som bostadsområden 
och i centralstaden, ska en ljuskälla med vitt ljus med god färgåtergivning 
användas.  

1 Lars Ocklund, konsulterande arkitekt 
på Trafi kkontoret Göteborg, intervju 
2010.03.17

Göteborgs stads organisation i projektet Trygg, vacker stad.  
Bildkälla: http://www.goteborg.se/wps/portal/tryggvackerstad
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Arbete för en trygg och vacker stad
Projektet Trygg Vacker Stad är en samverkan mellan stadens organisatio-
ner och verksamheter med en vision om att Göteborg ska vara en vacker, 
öppen och trygg stad som medborgarna är stolta över. Projektet har pågått 
sedan 2003 och i ledningsgruppen sitter representanter från Park- och Na-
turförvaltningen, Trafi kkontoret, och Stadsbyggnadskontoret. Inblandade 
i projektet är inte bara stadens organisationer utan även fastighetsägare 
och andra intresseorganisationer, detta för att åstadkomma en helhetssyn 
på hur kvalitén på de off entliga rummen ska höjas och hur det ska komma 
till stånd (Trygg, vacker stad – inriktning och budget 2010, 2009).

Primära gångstråk
Projektet Primära gångstråk är ett delprojekt inom Trygg vacker stad.  I en 
kartläggning av Göteborgs 21 stadsdelar har ett antal stråk pekats ut. Pri-
märstråken är de viktigaste gång- och cykelvägarna som går mellan mål-
punkter som skolor, dagis, hållplatser, fritidsanläggningar och bostäder. 
Detta är en strategi där de mest frekventerade stråken, ca 7 mil gångvägar 
totalt, får en uppgradering av belysning och översyn av andra trygghets-
skapande element liksom ökad prioritering vad gäller städning och under-
håll. Att ge alla stadens gångvägar samma behandling vore naturligtvis en 
önskan men det är en ekonomisk och organisatorisk omöjlighet. Genom 
att satsa på utvalda vägar ges möjlighet för invånarna i respektive stadsdel 
att välja stråk som har en genomtänkt och god belysning som kan öka 
upplevelsen av trygghet. Förhoppningen är också att dessa vägar ska bli 
mer frekventerade då andra människors närvaro höjer också trygghets-
upplevelsen. En positiv spiral således!

Arbetet med primära gångstråk är ett arbete som sträcker sig över fl era år. 
Hittills har ungefär hälften av stadsdelarna gåtts igenom och fått ny be-
lysning på respektive primära gångstråk. Inför 2010 ligger en budget för 
belysningen av gångstråken på 1 miljon kronor till drift och 3 miljoner till 
anläggning. Övriga åtgärder och underhåll, som städning och liknande, 
ligger inom en annan budget (Trygg, vacker stad – inriktning och budget 
2010, 2009).

Arbetetsmetod
Arkitekt Lars Ocklund har varit med i arbetet med belysningen av de 
primära gångstråken genom hela processen, från inventering fram till in-
stallation och utvärdering. Att få arbeta genom hela processen har varit 
mycket värdefullt enligt Lars. All kunskap, information och beslut som 
tagits har följt med genom hela arbetet.

FYSISKA ÅTGÄRDER 
PÅ PRIMÄRA GÅNGSTRÅK
Ny och bättre belysning: rätt ljus i rätt 
mängd på rätt plats.
Flytta ut den belysta zonen från gång-
stråket
Skapa visuellt intressanta stråk genom 
att belysa målpunkter och landmärken 
Röjning av omkringliggande vegetation
Ökad städning och underhåll
Fler papperskorgar och bänkar
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Arbetet med att peka ut vilka sträckor som ska vara primära har gjort i 
samarbete med respektive stadsdel. Inledningsvis har inventeringsarbetet 
bestått av platsbesök och besiktning av befi ntliga anläggningar både under 
dag och kvällstid. Inventeringen har både bestått i att en fysisk inventering 
av stolpar och armaturen liksom en visuell bedömning av belysningens 
kondition och funktion (Löfvendal 2005). Belysningen har i de fl esta fall 
bestått av anläggningar från 60- och 70-talen och i vissa fall har de knappt 
varit värda namnet belysning. Att det ser ut så här på många håll beror på 
att man helt enkelt har svårt att hinna med, likaså fi nns det begränsning 
i ekonomin. Även boende i områdena har varit med och delat med sig 
om sin kunskap om sitt eget närområde. Så kallade trygghetsvandringar, 
en metod som utvecklats genom Trygg Vacker Stad, har genomförts och 
berikat underlaget som arkitekterna har haft att jobba med.

I vissa fall har inventerad befi ntlig belysning varit väldigt undermålig. Där 
har den nya belysningen gjort en enorm skillnad. Man har ökat ljusmäng-
den, armaturerna har fått en bättre placering och ljuskvalitén har förbätt-
rats. Rätt placerat ljus är prio ett enligt Ocklund! 

I arbetet med ljussättningen har målet inte varit att anlägga en jämn ”ljus-
matta” på gångvägen. Ambitionen har varit att ta ett helhetsgrepp om 
den omkringliggande miljön genom att se till helheten. Lars Ocklund 
beskriver att det trygghetsskapande arbetet inte ligger i belysningen på 
gångvägarna utan i vilken kontext gångvägarna befi nner sig i . Trygghets-
upplevelsen baseras till mångt och mycket på närvaron av andra män-
niskor, belysningen är endast en mindre del av det trygghetsskapande. I 
inventeringsarbetet ingick även att se på hur det ser ut i zonen omkring 
gångvägen, t ex om det fi nns vegetation som hindrar kopplingen mellan 
gångväg och näraliggande bebyggelse. I vissa fall har vegetationen glesats 
ut för att stärka kopplingar där emellan; att veta att de boende i närhe-
ten kan se mig som gående är en trygghet. Att arbeta med landmärken i 
stråkens siktlinjet har varit ett sätt att öka orienterbarheten. Genom att 
integrera målpunkter längs vägen, till exempel lekplatser, ökas rörelse och 
antalet människor kring stråken. 

Resultatet har inte bara inneburit bättre gång- och cykelstråk. Staden har 
även sparat en hel del energi med den nya belysningen. Den nya tekniken 
som ersätter 60- och 70-talets armaturer är mycket energisnålare (Löfven-
dal 2005).

INVENTERING

PROBLEMLÖSNING

UTVÄRDERING

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

PROVBELYSNING

INSTALLATION

FÄRDIG BELYSNING!

Arbetsprocess från inventering till färdig 
belysning, primära gångstråk.
Källa: Lars Ocklund, intervju 2010.03.17
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Malmö stad - 
medveten strategi för de offentliga rummen
Malmö Stad har sedan länge arbetat målmedvetet och strategiskt med sta-
dens off entliga belysning. Liksom Alingsås kommun har Malmö ett utta-
lat mål att bli en av Europas främsta ljusstäder. Detta manifesteras genom 
bland annat en vartannat år återkommande ljusfestival By:Light. Många 
av de ljusinstallationer som skapats till evenemanget har ansetts så lyckade 
att de permanenterats. Utöver den mer spektakulära eff ektbelysningen så 
satsar staden på att ”välja bra armaturer och belysningsstolpar utmed de 
viktigaste stråken genom staden”. (Ljusplan för Malmös befi ntliga belysning 
2008, s. 4). 

Gatukontoret, som är ansvariga för stadens belysning, har två utöver de 
vanligt förkommande professionerna arkitekter, landskapsarkitekter och 
ingenjörer, två stycken ljusdesigners anställda. Att denna spetskompetens 
fi nns inom kommunen hör till till ovanligheterna och ger en markering 
om stadens ambitioner vad gäller belysningsplanering.  

Stadens belysningsprogram
1998 tog Gatukontoret fram Stadens ljus, en dokument som var en del 
av stadens stadsmiljöprogram. Programmet uttryckte ett behov av för-
ändring av gestaltningen av innerstaden och ledde tillsammans med de 
andra delarna av stadsmiljöprogrammet  till en omfattande upprustning 
av torg, gågator och ytor runt kanalerna i centrum. Stadens ljus fungerade 
som stöd inför denna förändring när det gällde belysningen och anger fyra 
överordnade mål för hur belysningen ska utföras i Malmö: 

Ljuset visar vägen. »  Syftet är att använda belysningen så att det blir lät-
tare att hitta i staden. Kommersiella huvudstråk får exempelvis en 
annan belysning än sidogator.

Ljus där det behövs. »  Meningen är att ljuset ska fi nnas där det verkligen 
behövs och inte för att ljusstolparna ska ha ett visst mellanrum.

Ljus där det är vackert.  » Lys upp broar, konstverk, fasader, parker och 
andra vackra platser i stadsbilden.

Mörker där det behövs » . Målet är inte en helt upplyst stad, mörkret 
behövs för kontrasternas skull.

Efter Stadens ljus har ett antal dokument upprättas som berör belysnings-
planeringen i staden som alla utgår från de ovanstående punkterna. Ex-
empel på detta är Kanalens Ljus från 2005 som beskriver hur stadens broar 
och omgivningen kring kanalerna ska ljussättas. Programmet innehåller 
en åtgärdsplan med prioriteringar och tidsplan för genomförande. 

Gatukontoret samarbetar ofta med bland annat Stadsbyggnadskontoret1 
i planeringsprojekt som fördjupning av översiktsplaner och detaljplaner. 
Exempel är Stadsmiljöprogram för Västra Hamnen som innehåller policies 

1 Intervju Maria Sundell-Isling, landskaparki-
tekt gatukontoret, Malmö Stad 2010-04-13

Program för Malmö kanaler, Kanalens ljus, 
från 2005.
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och riktlinjer för den nya stadsdelens utformning där också riktlinjer för 
belysningen anges. 

År 2008 tog Ljusplan för Malmös befi ntliga belysning fram, ett program 
som anger grunder för förändring och uppgradering av den befi ntliga be-
lysningen. Maria Sundell-Isling1, lanskapsarkitekt på Gatukontoret, har 
varit med och arbetat med många av programmen som berör belysningen 
i staden. Hon berättar att stadsmiljöprogrammen från 1998 har haft stor 
betydelse för omdaningen av Malmös centrala delar. Programmen antogs 
i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, och kopp-
lades dessutom till den dåvarande översiktplanen och fi ck på så sätt fått 
största tänkbara politiska förankring. Detta har enligt Maria haft stor be-
tydelse för dess implementering. Det senaste belysningsdokumentet Ljus-
plan för Malmös befi ntliga belysning är dock inte politiskt antaget utan 
ska fungera som arbetsdokument för gatukontorets medarbetare. Maria 
Sundell-Isling, som själv är en stor ivrare för program- och policydoku-
ment, beskriver att hon föredragit att programmet var politiskt förankrat. 
Hon tycker att det då får större inverkan och jämför det med de tidigare 
nämnda stadsmiljöprogrammen som har fått en stor genomslagskraft på 
Malmös utveckling. Enligt Maria är program och policies oerhört viktiga 
för en stads förändringsarbete. Det ger en tydlig ram att arbeta efter och 
man slipper ett arbetssätt baserat på ad hoc-lösningar. Om de dessutom är 
politiskt förankrade får de en ännu större betydelse, säger Maria.    

Trygghetssskapandet
I Malmö stad fi nns en stark vilja att arbeta med trygghetsfrågor på olika 
nivåer inom kommunens organistation. Gatukontoret har här en viktig 
uppgift som förvaltare av stadens off entliga rum. Liksom Göteborgs stad 
ligger en stor ansträngning vid att förbättra belysningen på viktiga gång- 
och cykelstråk, vilket beskrivs under rubriken ”Trygghet” i Ljusplan för 
Malmös befi ntliga belysning.  Där står det att en stor del av trygghetsarbetet 
ligger just i att identifi era de mest frekventa stråken och miljöerna för att 
sedan ljussätta dem optimalt. Programmet påpekar att det inte är mäng-
den ljus som är betydelsefullt för upplevelsen av trygghet utan snarare hur 
platsen är belyst. En viktig del av detta består i att parkvägar och viktiga 
gångstråk i stadsmiljö ska få en belysning av god kvalité, exempelvis ge-
nom att använda ljuskällor med färgåtergivning Ra >80. Programmet fö-
reslår också att de mest frekventerade och använda gatorna och platserna 
i innerstaden ska få en ökad tillsyn där målet är att fel ska åtgärdas inom 
3 dagar.

Jag frågade Isling om de metoder som beskrivs i andra städers belysnings-
planer med att belysa stråkens omgivning för ökad upplevelse av trygghet. 
Eftersom jag inte har funnit detta som förslag i några av Malmös belys-
ningsplaner undrade jag vad de har haft för tankar kring en sådan typ 

1 Intervju Maria Sundell-Isling, landskaparki-
tekt gatukontoret, Malmö Stad 2010-04-13
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av ljussättning. Isling förklarar att det med fördel går att jobba så inom 
avgränsade områden som till exempel en mindre park. För längre kilome-
terlånga stråk blir det en ekonomisk omöjlighet. Då tycker hon att det 
är viktigare att satsa på en typ av armatur av god kvalité för det aktuella 
stråket samt se till att skymmande buskage och liknande hålls efter.  

I Gatukontorets Budgetäskandet för 2010 (2009) går det att läsa att Gatu-
kontoret ska ta fram ett trygghetsprogram. Isling berättar att till skillnad 
från det som stadsbyggnadkontoret tagit fram (vilket beskrivs kortfattat 
på sidan 20 i kapitel 2; Trygg stadsmiljö. Tankegångar – riktlinjer – arbets-
metod) är att deras program blir mer konkret. Programmet kommer att 
innehålla en fastlagd strategi för gatukontorets trygghetsarbete och vara 
handfast och tydligt samt ge förslag på konkreta åtgärder. Vid skrivandes 
stund håller Gatukontorets trygghetsprogram på att malas i de politiska 
kvarnarna och är på remiss under maj 2010 för att antas i Gatunämnden 
månaden därpå. Tyvärr har jag inte kunnat få ta del av trygghetsprogram-
met, det hade varit mycket intressant att kunna jämföra det med det från 
2006 med Stadsbyggnadkontoret som författare.  

En skalförstorad bordslampa som används i Malmö stads trygghetsarbete i samband 
med projektet ”Hej Stadsdel” . Projektet turnerar runt bland stadsdelarna och samlar in 
synpunkter på sin närmiljö som leder till diverse åtgärder som ämnar till att skapa tryg-
gare och trevligare stadsdelar. 
Foto: Kasper Dudzik
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Sammanfattning och kommentarer kring de fyra 
städernas planering
Alingsås är den enda kommunen av de fyra som intervjuats där det är en 
stadsplaneringsavdelning som tagit fram program för belysningen. I de 
tre storstäderna är det gatu- och trafi kkontoren som står för denna typen 
av arbete. Jag antar att detta beror på att Alingsås i jämförelse är en liten 
kommun. I de andra städerna fi nns en stor organisation på gatu- och tra-
fi kförvaltningarna med personal med gestaltningskompetens (arkitekter, 
lanskapsarkitekter, planeringsarkitekter och så vidare). I Alingsås kom-
mun fi nns denna typen av resurser främst koncentrerade till Kommun-
ledningskontoret samt Plan- och bygg kontoret (varav den sistnämnda är 
den förvaltning som primärt ansvarat för framtagandet av Alingsås Ljus-
guide). 

Alingsås Ljusguide är tydligt inriktad på traditionell fysisk planering (av 
förekommen anledning) och beskriver väl hur belysningsfrågor ska in-
volveras i de olika nivåerna i detaljplaneringsprocessen. Om vi jämför 
med exempelvis Malmö är planeringsdokumenten inriktade mot ett mer 
pragmatiskt utförande. Här är det är det gatukontoret som både tar fram 
belysningsprogram samt utför och förvaltar de färdiga anläggningarna. 
Deras ställning i planeringsprocessen verkar dock inte vara svagare för den 
skull, belysningsfrågor verkar ha en stark ställning och tar sig uttryck i 
exempelvis gestaltningsprogram knutna till detaljplaner. 

Göteborg är ensam bland de fyra intervjuade kommunerna att inte be-
driva någon utåt sett ”synlig” belysningsplanering. Problemet kan då bli 
det som Maria Sundell-Isling på Gatukontoret i Malmö beskriver, att man 
vill undvika - en ad hoc-planering där alla projekt löses allt eftersom. De 
oskrivna riktlinjer och gestaltningspolicies som fi nns riskerar att glömmas 
bort/försvinna när de tjänstemän som sitter på kunskapen slutar. Göte-
borgs Trafi kkontor tordes kunna ha stor nytta av nedskrivna riktlinjer och 
policies att ha bakom sig i, till exempel vid planering av nya områden i 
samarbete med Stadsbyggnadskontoret. 

För mig som planeringsarkitekt känns det oerhört inspirerande att se hur 
Alingsås kommun arbetar med stadens belysning på olika nivåer i detalj-
planeringsprocessen. Framför allt hur Ljusguidens principer tillämpas i 
detaljplaneskedet. Genom bestämmelser på plankartan blir de juridiskt 
bindande och kräver att exploatörer faktiskt genomför  de önskemål som 
kommunen har på ljussättningen. Ljusguiden beskriver tydligt hur gui-
den skall tillämpas vidare i den fysiska planeringsprocessen vilket gör den 
lättanvänd och användbar. På kommunen fi nns genom programmet en 
nedtecknad överenskommelse att planeringsfrågorna som rör belysning 
och ljussättning är lika viktiga detaljplaneringen som t ex trafi k- eller mil-
jöfrågor. 
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Angående kommunernas arbete med trygghetsökande 
belysningsprojekt 
När jag skrev programmet inför detta examensarbetet hade jag som ambi-
tion att i intervjuer med de utvalda kommunerna ta reda på hur städerna 
konkret arbetar med trygghetsfrågor i belysningssammanhang. Tanken 
var att varje kommun skulle ge ett exempel på ett projekt utfört särskilt i 
detta syfte. Frågor som jag bland annat  ville ha svar på var: hur identifi e-
ras platser som upplevs som otrygga, hur de har valt att angripa problemet 
och hur blev resultatet efter genomfört projekt har fallit ut, blev det tryg-
gare? 

Tyvärr visade det sig inte vara så lätt att få svar på dessa frågor. Dels var det 
svårt för intervjupersonerna att välja ut ett projekt som passade in i ”mal-
len” som jag hade formulerat. De fl esta belysningsprojekt som genomförs 
har även andra syften som till exempel allmän upprustning, nyanläggning 
eller ombyggnad. Likaså verkade det inte fi nnas uppgifter eller mätningar 
av trygghetsupplevelsen av det slag som jag efterfrågade. Jag upplever att 
det fi nns många svårigheter i att mäta upplevelse av trygghet eftersom 
det utgår från en personlig, subjektiv känsla. Andra problem som fi nns 
är urval, hur man ställer frågor och till vem. Henrik Gidlund, belysnings-
ingenjör från Stockholm, påpekade i en intervju att en person som är 
hemmastadd i ett visst område generellt inte upplever samma krav på 
belysningen eftersom den personen känner till omgivningen och kan röra 
sig intuitivt oberoende av belysningens utförande. En person där området 
är okänt vill ofta ha en högre belysningsnivå för att kunna läsa av rummet 
och orientera sig. 

Jag fi ck helt enkelt ge upp mina ursprungliga planer på att undersöka 
konkreta belysningsprojekt och istället fråga mer allmänt kring hur belys-
ningsplaneringen går till samt tankar kring trygghet och belysning. Det 
visade det sig att alla de tre storstäderna utsett viktiga gång- och cykelstråk 
som fokus för trygghetsökande belysningsåtgärder. 

Att anlägga en strategi där de mest frekventerade stråken får en utform-
ning som ska kännas trygg kan härledas till belysningens första intåg i 
staden. När off entlig belysning började användas i städerna valdes vissa 
stråk eller gator ut som skulle föräras med nattljus. Det kunde vara pa-
radgatan eller vägen mellan kykan - stadshuset. Eftersom det inte fanns 
ekonomiska eller praktiska resurser till att belysa hela staden valdes de 
viktigaste stråken ut. På samma sätt arbetar de tre storstäderna med gång- 
och cykelstråken. Här kan stadens invånare känna en trygghet i att veta att 
det fi nns vägar och gångstråk som har god belysning som används i större 
utsträckning än omkringliggande vägar.  I arbetet med trygghetsskapande 
belysning verkar det vara helt rätt att satsa på de stråk som används mest. 
Denna strategi föreslås också av Carina Listerborn i skiften Tryggare stad 
– kan man förändra rädslans platser? (2000).  
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Sammanfattning/konklusion
Belysningsplanering är en komplex uppgift som kräver mycket kunskap 
och erfarenhet. Jag har under mitt arbete med denna uppsats blivit mer 
och mer övertygad om att belysning är en mycket viktig del av i plane-
ringen av stadens utformning. Ljusplanering ska inte ses som en isolerad 
företeelse i stadsbyggandet, precis lika lite som trafi kplanering, landskaps-
planering eller bebyggelseplanering. Som med annan infrastruktur är en 
belysningsanläggning en kostsam och långsiktig investering som bör bygga 
på välgrundade avvägningar gällande estetik, energi, ekonomi och trygg-
hetsupplevelser, för att nämna några parametrar. För att uppnå detta krävs 
större medvetenhet om belysningens betydelse och möjligheter bland oss 
som ska vara med och planera och utforma framtidens miljöer.

Som jag skrivit tidigare är min uppgift som planeringsarkitekt inte att rita 
själva belysningsanläggningen. Men att ha med tankar kring ljus och be-
lysning i de tidiga skedena i den fysiska planeringsprocessen borgar för att 
resultatet blir bättre där idéer om ljussättningen är förankrade redan från 
början! Tillsammans med kunskap om hur man på bästa sätt utformar sta-
den för att undvika otrygga miljöer kan ljuset medverka till en ökat stads-
liv i förlängningen skapar en tryggare och mer harmonisk stadsmiljö. 

Samverkan & förankring
Eftersom det är ibland är olika förvaltningar inom kommunerna som 
sysslar med fysisk planering respektive belysningsfrågor gäller det att man 
samarbetar över förvaltningsgränserna. Efter mina studier har jag fått 
uppfattningen av att så ofta sker på en många kommuner runt om i Sve-
riges. Dock tror jag att det kan skulle kunna ske i högre grad än vad vi ser 
nu. Alingsås kommun kan lyftas fram som en förebild för detta. De löper 
hela linan ut genom att ha bestämmelser i den juridiskt bindande detalj-
planen, kräva ljusplaner för nya områden samt bygglov vid uppförande av 
nya belysningsanläggningar.  

Lika viktigt verkar det vara att det material som tas fram som berör be-
lysningens utformning får en politisk förankring! Om policies/riktlinjer 
är antaget politiskt, med fördel i kommunfullmäktige, så får det en större 
tyngd i det vidare beslutsfarandet och de tjänstemän som arbetar med att 
implementera dokumenten kan ha stöd från ett sådant beslut. 

Utgå från människan...
Den viktigaste lärdomen jag har tagit under de 20 veckor som jag har 
arbetat med min uppsats är att all ljussättning måste utgå från den gående 
människan och hennes förmåga att se och uppleva det off entliga rummet 
under kvälls- och nattetid. Det låter som en självklarhet, men det sätts än 
i dag upp belysningsanläggningar på ”slentrian”, där anläggningen kanske 
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har hög driftsäkerhet och låg energiförbrukning, men som faktiskt för-
sämrar synförmågan och skapar en otrevlig miljö.

...och stadsbilden
En annan käpphäst vid ljussättning är att den ska utgå från den bebyggda 
miljöns skala och form. Genom att ta tillvara på rummets innehåll och 
förstärka de element som redan fi nns ökar möjligheterna till att känna 
igen sig och orientera sig. Den karaktär som fi nns på platsen bör förstär-
kas av belysningen. Vid planering av helt nya platser och stadsdelar fi nns 
möjligheter att från början integrera belysningen i det som planeras.

Öka den mänskliga närvaron
Med artifi ciellt ljus kan många fantastiska möjligheter skapas. Platser och 
strukturer kan framhävas liksom ”gömmas”. Rörelsemönster i staden kan 
delvis styras genom att belysa vissa vägar och låta andra ligga i mörker 
Eftersom människan föredrar att röra sig längs belysta stråk kan fl ödet av 
människor ökas på utvalda ljussatta stråk. Vi människor föredrar också att 
vistas tillsammans och upplever en trygghet i att se och bli sedd av andra 
människor. Därför bör också det vara en del av belysningens främsta syf-
ten; att locka människor att vistas mer i det off entliga rummet! Här kan 
ny teknik tillsammans med duktiga konstnärer och ljusdesigners skapa 
off entlig konst där det artifi ciella ljus kan skapa de mest oväntade, galna, 
roliga eff ekter som lockar ut människor. Exempel i tiden är alla de olika 
ljusfestivaler som går av stapel runt om i Sveriges städer och tätorter.  

Varsamhet med det artifi ciella ljuset
En annan mycket viktig aspekt är att all ny belysning som tillsätts måste 
vara ordentligt genomtänkt. I dagens samhälle ökar antalet ljuspunkter i 
rask takt över hela världen. Uttrycket lightpollution kanske kan ses som 
ett ”lyxproblem” men påverkar både människor och djur fysiologiskt ne-
gativt. Att tänka varsamt när nya belysningsanläggningar planeras känns 
oerhört  viktigt. Detta gäller dels av skäl beskrivna här ovan men också av 
miljömässiga och ekonomiska skäl.
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Val av övningsexempel i Gråbo
Som avslutande uppgift i mitt examensarbete har jag valt att prova de 
kunskaper jag har skaff at mig under arbetets gång i ett övningsexempel. 
Det har inte känts aktuellt att rita ett detaljerat belysningsförslag som 
anger specifi ka armaturer  och ljuskällor med exakta placeringar på exem-
pelvis ett torg eller en gata. 

Jag har istället velat testa att applicera mina nya kunskaper på ett aktuellt 
planeringsprojekt i en mindre ort i Lerums kommun. Det kändes intres-
sant att prova att göra ett ljussättningsprogram för ett detaljplaneringspro-
jekt, dels för att detaljplaneringsarbete är en given uppgift för planerings-
arkitekten samt att omfattningen passade för mitt examensarbete. Det 
kändes också intressant att ta sig an ett mindre samhälle som Gråbo, långt 
från innerstadens kvartersstad  med påkostade markbeläggningar av gra-
nit. Vad kan belysningen tillsammans med de förändringar man planerar 
åstadkommas här, i ett mindre samhälle utan den starka gestaltningsam-
bition som ofta fi nns i kommunens centrumområden? Här har målet varit 
att formulera ett ljussättningsprogram, ett dokument som skulle kunna 
fungera som ett kompletterande kvalitetsdokument till de detaljplaner 
som kommunen ska ta fram för området. 

Eftersom det här är ett skolarbete så har jag ensam tagit fram materialet 
med tillgängligt underlag från kommunens hemsida. I ett ”verkligt sam-
manhang” hade den arbetsgången varit helt otänkbar och inte heller sär-
skilt önskvärd. Många olika kompetenser från olika kommunala förvalt-
ningar bör vara med vid framtagandet av ett sådant planeringsdokument. 
Hade uppdraget funnit ”på riktigt” hade arbetet förmodligen bedrivits i 
en projektgrupp inom kommunen. Idealet vore dessutom att polis och 
andra organisationer och intresseföreningar bjuds in för att dela med sig 
av deras erfarenheter och kunskaper och för att komma med förslag. I 
Gråbo har Lerum kommun sedan innan föredömligt arbetat med referens-
grupper och ungdomsdialog i just med detta syfte. Genom att involvera 
medborgarna i planeringen av den miljö som de ska leva i i framtiden kan 
de uppleva delaktighet i beslutsfattandet vilket i förlängning kan medföra 
ökad upplevelse av trygghet och stolthet för sitt närområde.
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kapitel 5
Ett övningsexempel
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5: Ett övningsexempel

Lerum

Mölnlycke

Angered

Gråbo!

Göteborg

Partille

För att tillämpa de kunskaper jag tillskaff at mig under examensarbetets 
gång är den avslutande delen ett övningsexempel där jag gör en ljussätt-
ningsplan för Gråbo centrum i Lerums kommun. Gråbo centrum har se-
dan 2006 varit föremål för ett omfattande planeringsarbete med syfte att 
uppgradera utemiljön och skapa en bättre levnadsmiljö för hela Gråbo. 

Detta kapitel består av två delar. Först redovisas en kort presentation av 
Gråbo samt de planer som kommunen har för de centrala delarna. Efter 
detta följer en fristående dokument som utgör ljussättningsplanen. 

Mina intentioner är att ange ett koncept för belysningplaneringen med 
utgångspunkter i planprogrammet. Förslaget visar exempel på utform-
ningen och utgör inte ett exakt gestaltningsförslag! Däremot är syftet att 
de riktlinjer och koncept som anges ska kunna användas i det vidare pla-
nerings- och projekteringsarbetet för området som omfattas i kommu-
nens planprogram för centrum.
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Nya skolan Röselidsskolan

LekstorpsskolanLekstorpsskolan

MjörnbotorgetMjörnbotorget

HjällsnässkolanHjällsnässkolan

Översiktlig ortofoto över Gråbo med befi ntliga samt föreslagen skola utpekade. Den nya skolan i öster ska ersätta Hjällsnässkolan i de 
centrala delarna. Gul linje visar på området som omfattas av planprogrammet för Gråbo centrum. Ortofoto: Lerums kommun.

Kort om Gråbo
Gråbo är ett samhälle om med cirka 3000 invånare i Lerums kommun, 
ca 30 km från Göteborgs centrum. Till Lerum är det 10 km. Bebyggelsen 
domineras av villor från 60-70-talet i ett och ett halvt plan samt fåtalet 
fl erfamiljshus i två våningar. Mjörnbotorget utgör Gråbos centrum och 
ligger längs med Hjällsnäsvägen vars sträckning går längs med en före 
detta järnväg, Västgötabanan, som idag är omgjord till en gång- och cy-
kelbana.

Krafttag i centrum
Gråbo centrum präglas i dag av slitna, trista ytor som saknar rumsliga 
samband. Trafi kytor har fått ta stor plats och området är planerat enligt 
SCAFT-principer med återvändsgator och bilfria zoner. Detta har resulte-
rat i större perifera parkeringsplatser som skapar tomma och ödsliga ytor 
tuntomkring de centrala delarna.

Kommunen har sedan ett par år tillbaka planerat för ett nytt Gråbo cen-
trum. Stora strukturella förändringar planeras där en del av detta består av 
en omstrukturering av skolorna i Gråbo; Hjällsnässkolan ska rivas och en 
ny skolan ska byggas i öster i anslutning till Lekstorpsområdet. På platsen 
där Hjällsnässkolan ligger planeras ny bebyggelse samt en park. Torget ska 
förtätas och de off entliga ytorna, bland annat torget ska förnyas. Syftet 
med nybyggnationen är att få till stånd en tryggare och trevligare utemiljö 
för Gråboborna.

skala 1:12 500



82 5: ETT ÖVNINGSEXEMPEL

Bostäder och 
verksamheter

Bostäder
Centrum - 

bussterminal och 
pendelparkering

Centrum - 
trafi kytor och 

parkering

Park och 
gångstråk

Centrum - 
verksamheter och 

bostäder

Trafi kytor och 
parkering

Park alternativt 
bostäder och 
verksamheter

Trafi kytor och 
parkering

Förutsättningar & underlagsmaterial

Detaljplaneprogrammet
Ett planprogram för Gråbo centrum antogs av kommunstyrelsen 2009-
08-26. Syftet med programmet är att undersöka och diskutera förutsätt-
ningarna för en omdaning av de centrala delarna av Gråbo. Förtätning 
föreslås och en omstrukturering av markanvändningen där Hjällsnässko-
lan avses rivas för att ge plats för bland annat nya bostäder och en centralt 
placerad park. Programmet sammanfattar följande behov för Gråbo:

Trygghet, attraktivitet och rumslighet »
Kraftsamling i centrum »
Bostäder »
Handel och service »
Kommunikationer »
Mötesplatser »
Park »
Sport »

I dagsläget arbetar kommunen vidare med utformningen, vilket ska leda 
fram till en eller fl era detaljplaner. 

Programkarta från planprogrammet. Källa: 
Program för detaljplan för fastigheten Hjälls-
näs 8:30 m fl , Gråbo centrum 2009, s. 5. 

Programkarta skala 1:5000 Sportaktiviteter, 
fritidsgård och 
allaktivitetshus



835: ETT ÖVNINGSEXEMPEL

Snedbild över Gråbos centrala delar. Område som ingår i planprogrammet  inom streckad linje. Snedfoto: Lerums kommun.

IdrottshallIdrottshall

RöselidsskolanRöselidsskolan

BusshållplatsBusshållplats
HjällsnäsvägenHjällsnäsvägen

Busshållplatsen norr om Mjörnbotorgets parkeringHjällsnäsvägen med gång- och cykelvägen till höger.

Kommersiella lokaler vid Mjörnbotorget. Mjörnbotorget med dess parkeringsplats i förgrunden.

MjörnbotorgetMjörnbotorget

Hjällsnässkolan som Hjällsnässkolan som 
ska rivas på siktska rivas på sikt
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Förslag till precisering av planprogrammens förslag till markanvändning. Arbetsmaterial av Radar arkitektur & planering 2009. Skissen visar 
ej det slutliga förslagets utformning men utgör underlag för ljussättningsprogrammet som presenteras från och med sidan 90.

På Segerstedsplanen före-
slås radhus som vänder sig 
mot ett gemensamt gårdsrum

Stadsmässiga radhus 
har ett tydligt förhål-
lande till gatan

Torget utgörs av en 
samlad yta mellan 
Parasollen och parken. 

Ny bebyggelse runt torget inne-
håller lokaler för verksamheter i 
bottenvåningarna med bostäder 
ovanpå

En större parkeringsyta med 
125 platser väster  om livs-
medelsbutikerna

III

III

V

IV

III

III

II

II

II

IV

II

Trafi k & parkering
Torg
Handel
Bostäder & handel
Bostäder
Park - rekreation
Park - sport Skala 1:2500

Norr om torget skapas 
ett busstorg som omges 
av bebyggelse

Parken fl ankeras av 
bostadsbebyggelse i tre 
till fyra våningar

Södra delen av parken ut-
formas för lek och rörelse

25 nya personal-
parkeringar till tor-
gets verksamheter

Mellan södra lekparken 
norra parken ges idrotts-
hallen utrymme att växa
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Förslag till precisering av programförslaget
Till höger ses ett förslag till konkretisering av planprogrammets inten-
tioner. Förslaget är en tolkning som inte är det slutgiltliga förslaget till 
utformning, exakt hur det kommer att se ut är inte färdigt vid i skrivan-
dets stund. Planprogrammets beskrivning av markanvändningen är av en 
schematisk karaktär och är för oprecist för att grunda ljussättningspro-
grammet på. För att få en mer konkret struktur att arbeta efter kommer 
jag att utgå från Radars skiss (till vänster) och utgå från dess strukturer 
(bebyggelse, vägdragning etc) när jag gör ljussättningsprogrammet. 

Beskrivning av skissen: ”Handel samlas kring ett karakteristiskt och funk-
tionellt torg. Torget länkar samman viktiga delar så som bussterminal, 
butiker, park och bostäder. Parkdelen utformas på så sätt att olika zoner 
med varierad inriktning ryms inom denna. De olika zonerna lokaliseras 
så att förutsättningar för lek, idrott, vila, möten, med mera tas tillvara. 
Idrottshallen är en fokuspunkt i parkdelen. Vid en utbyggnad kan möj-
lighet ges att rikta en ny entré ut mot parken och vidare mot torget. I den 
södra delen möjliggörs idrottsaktiviteter. I denna del ges även möjlighet 
till en god koppling mellan parken och Röselidsskolan.

Bostäder lokaliseras runt torg och park samt vid Segerstadsplanen. Bostä-
der föreslås i form av radhus, fl erfamiljshus vid park samt fl erfamiljshus i 
kombination med verksamheter vid torget. Bostäderna riktar balkonger, 
förträdgårdar och uteplatser mot park och torg vilket ger positiv övervak-
ning som kan öka upplevelsen av trygghet” (Radar arkitektur & planering 
AB).

Segerstads-
planen

Gråbo 
centrum

Parasollen

Vårdcentralen 

Busstation
Hjällsnäs-
skolan

Röselids-
skolan

Sporthall

Församlings-
hem

Cirkustomten

Hjällsnäsvägen

Lundbyvägen

Ekdungen

Posthuset

Befi ntlig situation att jämfö-
ras med skissförslaget på 
vänster sida. 
Karta: Lerums kommun.
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Workshop och trygghetsvandring
I samband med kommunens planarbete har ett antal workshops genom-
förts med invånarna för att samla in kunskap och information  om Gråbo 
med start 2006. En referensgrupp med boende och företagare i Gråbo, 
samt tjänstemän från kommunen har genomfört en gemensam promenad 
hösten 2007 med fokus på samhällets trivsel, användbarhet och trygg-
het.  Åsikter som kom fram handlade främst om dåligt skötta ytor, de 
dåliga rumsliga sambanden och de stora parkerings- och trafi kytorna. Vad 
gäller belysning så framkom det enligt den sammanfattande rapporten 
endast två anmärkningar; busshållplatsen upplevs som otrygg med dålig 
belysning, likaså den gång- och cykelvägen som sträcker sig i väst- östlig 
riktning (Trygghetsvandring Gråbo C , 2007).

Energiplan 2008
Riktlinjer  för kommunens utomhusbelysning beskrivs i Energiplan 2008, 
antagen av kommunfullmäktige 2008-12-04. I kommunen fi nns ca 7800 
off entliga ljuspunkter varav ca 6600 ägs av kommunen. År 2000 tog beslut 
att energisnål belysning ska användas istället för att delvis släcka ned viss 
belysning (något som annars är vanligt vid energisparkrav). Energiplanen 
föreskriver att nya armaturer ska vara bestyckade med högtrycksnatrium 
eller metallhalogen. I nya områden ska vitt ljus användas och armatur-
typen ska vara ”rund armatur”. (vilket jag tolkar som en helavskärmad  
armatur med planglas). I energiplanen beskrivs denna runda armatur ha 
en ”något sämre ljusspridning i sidled jämfört med den tidigare frekvent 
använda koff ertarmaturen”.  Här låter det som att det egentligen är sämre 
med den nya armaturen som föreskriver. Visserligen kan en helavskärmad 
armatur kräva tätare placering av lamporna, men att använda en sådan 
armatur är enbart positivt om man ser till vilken ljusmiljö den skapar. 
Man slipper spilljus som hamnar där man inte vill ha det: in i fönster, ut i 
rymden och på ytor som har en annan belysning som kan störas.

Polisens rapport från 2007
Efter många år av problem med ungdomsbrottslighet och allmänt busliv 
i centrum skrev polisen 2007 en rapport som beskriver problematiken i 
Gråbo och som också föreslår förbättrande åtgärder. Rapporten föreslår 
att kommunen ska jobba för ett upprustande av centrum så att Gråbobor-
na uppmuntras till att vistas i sin utemiljö och på så sätt kan bidra till den 
informella kontrollen av centrumområdet. Polisen föreslår bland annat att 
den fysiska miljön ska förbättras genom bättre belysning ”på rätt sätt och 
på rätt plats” eftersom ”dålig belysning i kombination med isolerade plat-
ser, brist på siktlinjer och att inte vara synlig för andra, skapar obehagliga 
miljöer” (Hellberg 2007, s. 21). 

GRÅBO 11 SEPTEMBER 2007

ENERGIPLAN 2008
FÖR LERUMS KOMMUN

ANTAGEN

AV KOMMUN
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Dagens belysning
Den vanligaste armaturtypen som återfi nns i Gråbo är koff ertarmaturen. 
Den är återkommande som allmänbelysning på samhällets alla gator lik-
som gång- och cykelvägar. Positivt är dock att stolphöjderna på gång- och 
cykelvägarna är anpassad i skala efter de trafi kanter som ska färdas där då  
ljuspunkterna sitter på ca 4 meter höga stolpar. Dock uppfattas koff ertar-
maturen som något klumpig på så låg  höjd, armaturen upplevs som större 
än normalt eftersom den kommer så pass nära betraktaren. 

Belysningen i Gråbos centrala delar, kring Mjörnbotorget, är något mer 
påkostad än allmänbelysningen i resten av samhället. Dock uppfattas tor-
gets belysningsanläggning som mycket rörig på grund av alla olika ljus-
punkter. Dessutom återfi nns inte mindre än nio olika slags armaturer i 
och i direkt anslutning till området. Utformningen på stolparna skiljer 
sig också mycket, allt från smala svartmålade till varmförsinkade tjockare 
varianter. Här kan räknas till cirka fem olika utföranden.

Vid olika besök på plats har ett antal armaturer varit sönderslagna eller 
ur bruk. Vissa stolpar står snett och tillsammans med sönderslagna eller 
släckta lampor ger det ett nedgånget och dåligt underhållet intryck.

Befi ntlig ljusbild
Byggnaderna som omger torget består av envåningsbyggnader med arka-
der. Arkaderna är belysta inifrån med väggmonterade armaturer. Ljuset i 
arkaderna är varmgult och ger ett ombonat intryck jämfört med torgets 
vita sken från opaliserade glober. Dock blir man till viss del bländad. Ty-
värr är många av lokalerna igenbommade och nedsläckta efter aff ärstid 
vilket ger ett dött intryck. Den kvällsöppna pizzerian tillför lite till all-
mänbelysningen genom ströljus från dess fönster, men framför allt skapar 
verksamheten liv och rörelse på en annars folktom plats.

På den öppna torgytan står opaliserade glober med vitt sken. Globerna 
kastar inte mycket ljus på marken vilket gör att torgytan uppfattas som 
mycket mörk jämfört med de upplysta gångarna längs med fasaderna. 
Armaturerna bländar! Alla ljuspunkter som står huller om buller gör att 
det blir svårt att orientera sig och här kan man med fog använda ordet 
ljusförorening för att beskriva upplevelsen!

Busshållplatsens armaturer består av en opaliserad skärm som skärmar av 
ljuset nedåt men samtidigt ger ett svagt sken uppåt. Ljuset är vitt. Inne i 
busskuren ger lysrör bakom opaliserat plexiglas en hög ljusnivå. När man 
står och väntar i kuren uppfattas omgivningen som mörk eftersom det är 
så ljust inne i kuren. Busskurens glasväggar speglar kurens belysning och 
gör det svårt att se ut. Jag känner mig utsatt när jag befi nner mig i kuren 
eftersom jag ses väl utifrån men har själv svårt att själv se ut.

Den vanligaste armaturtypen i Gråbo - 
kofferten.

Busshållplatsens armatur har inte många år 
på nacken men beskrivs som ”dålig” när en 
trygghetsvandring utfördes hösten 2007.
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Byggnaderna som omger torget 
har upplysta arkader vända mot 
torget. Ljuset i arkaderna är 
varmgult och ger ett ombonat 
intryck jämfört med torgets vita 
sken från opliserade glober. 
Dock blir man till viss del 
bländad...
Tyvärr är många av lokalerna 
igenbommade efter affärstid vil-
ket ger ett dött intryck. Ströljus 
från den kvällsöppna pizzerian 
anas längst bort i arkaden.

De många olika typerna av belysningsstolpar och armaturer ger ett rörigt intryck av Mjörnbotorget såväl dag som kvällstid. De fl esta armatu-
rerna är oavskärmade och släpper ut ljus rakt ut och upp i luften. Detta är mycket oekonomiskt och ett tydligt exempel på energislöseri! 

Glob med klarglas Glob med klarglas 
på tjock stolpepå tjock stolpe

Glob med opalglas Glob med opalglas 
på smal stolpepå smal stolpe

KoffertarmaturKoffertarmatur

”Globklase” med ”Globklase” med 
opalglas opalglas 

Bländande ”knappar” Bländande ”knappar” 
inne i arkadernainne i arkaderna

Delvis avskärmadDelvis avskärmad
”halvsfär””halvsfär”

Busshållplatsens armatur har inte många år på nacken men beskrivs som 
”dålig” enligt den trygghetsvandring som utfördes hösten 2007. Att den 
beskrivs på det sättet behöver nödvändigtvis inte betyda att armaturerna i 
sig är dåliga. Det kan bero på att busshållplatsens ljusnivå kan vara lägre i 
förhållande till omkringliggande ytors belysning. Detta kan göra att ljuset 
på busshållplatsen uppfattas som undermålig.

Någon ”mörkeranalys” av befi ntliga förhållanden har ej genomförts då 
det bedömts som onödigt eftersom torgytor och området runt omkring 
ska förändras kraftigt enligt detaljplaneprogrammet. Dagens belysnings-
anläggning lämnar mycket övrigt att önska och bedöms inte vara av sådan 
kvalité att den kan ligga till grund för den nya anläggningen. De fl esta 
armaturerna är oavskärmade och släpper ut ljus rakt ut och upp i luften. 
Detta är mycket oekonomiskt och ett tydligt exempel på energislöseri! 
Bilden påvisar tydlligt den ad hoc-planering som verkar ha styrt belys-
ningsanläggningens tillkommande och underhåll. Genom ett belysnings-
program kan denna typen av misstag undvikas i framtiden.
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En ”klase” med glober. Denna typ av ar-
matur återfi nns på torget tillsammans med 
bland annat enkla glober. Armaturen har 
rena former och är vacker att se på. Tyvärr 
är ljuset som den ger avger av dålig kvalité 
eftersom den inte är avskärmad. 

Belysningen i Gråbo centrum - en rörig blanding av diverse armaturer och stolpar.

Arkadernas gula ljus ovan igenombommade verksamhetslokaler. Ströljus från den kvällsöppna 
pizzerian anas längst bort. 
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Ljussättningsprogram
för Gråbo C

Bakgrund
Gråbo Centrum står inför en stor strukturell omdaning. En del av detta 
består av en omstrukturering av skolorna i Gråbo; Hjällsnässkolan ska ri-
vas och en ny skolan ska byggas i öster i anslutning till Lekstorpsområdet. 
Syftet med nybyggnationen är att få till stånd en tryggare och trevligare 
utemiljö för Gråboborna. Tanken är att detta ljussättningsprogram till-
sammans med ett gestaltningsprogram ska lyfta och säkra de frågor som 
berör den yttre miljöns kvalitet. Ljussättningsplanen kan också ses som 
ett svar på kommunens Energiplan 2008 som föreslår att sektor Samhälls-
byggnad tillsammans med  Teknisk service, Bygglov och Mark & Projekt  
skall ta fram riktlinjer för belysning av nya områden där energianvänd-
ningen är en parameter, tillsammans med estetik och kostnader. 

Planprogrammets förslag innebär rejäla förändringar för hela centrum-
området. Detta ger en unik möjlighet att planera belysningen helt från 
grunden. Befi ntlig belysning ter sig mycket oplanerad och verkar vara ut-
satt ”lite på känn” utan något sammanhang. Genom att rensa bort alla 
befi ntliga armaturer och starta från noll fi nns goda möjligheter att skapa 
en god ljusmiljö som är energisnål, trygghetsskapande, intressant och 
spännande. 

Syfte
Detta ljussättningsprogram anger utgångspunkter och förslag för gestalt-
ningsprinciper gällande belysningen i Gråbo. Det ska understrykas att ga-
torna, bebyggelsens och platsernas placering i centrumområdet endast är 
vägledande eftersom ett planeringsarbete fortfarande pågår. Programmet 
inleds med en analys av de rumsliga förhållandena av de nya strukturer 
som planprogrammet föreslår. Dessa ligger till grund för ett ljussättnings-
koncept med gestaltningsprinciper och generella riktlinjer som redovisas i 
text, skisser och inspirationsbilder. Programmet tänkt att användas vidare 
i planeringen av Gråbo centrum med syfte att integrera belysningsaspekt-
er redan i ett tidigt skede av planprocessen. 
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Utgångspunkter för belysningen
Belysningens huvuduppgift är att bidra till god orienterbarhet, trygg- »
het, trafi ksäkerhet och lustfyllda upplevelser. 
Ljussättningen i Gråbo ska baseras på en tydlig, sammanhållen idé  »
och utgå från den gående människans skala. 
Belysningen ska förstärka rumsligheten och framhäva de off entliga  »
rummens funktion och innehåll. 
Ljussättningen ska betona en hierarki mellan olika typer av stråk,  »
stadsrum och objekt.
Ljuskällorna ska hålla en hög kvalité med ljus som har en god färgå- »
tergivning och en varmvit ljusfärg som är bländfritt 
En väl genomtänkt ljussättning med rätt mängd ljus på rätt sätt ger en  »
god miljö att vistas i  som samtidigt är energisnål.

Ljussättningen i Gråbo ska också utgå från VGU’s principer om en över-
ordnad indelning av ljussättningens roll;

Synbarhet Att belysa för trafi kfunktionen. På vägar och gator ska 
belysningen visa vägen och göra det möjligt att färdas 
på ett säkert sätt.

Rumslighet Att gestalta rummet och omgivningen. Ljus ger form 
åt ytor och volymer, beskriver avstånd och rumsför-
hållanden.

Atmosfär Att skapa karaktär och stämning. Med ljuset kan upp-
levelser av olika karaktärer som motsatsparen småska-
ligt - storskalighet respektive fart - stillhet skapas.

I ljussättningsprogrammet används och beskrivs dessa principer utifrån 
den ljusmiljö som önskas i Gråbo. 

Mål med den nya belysningen
Gråbo centrums funktion som mötesplatser ska förstärkas. De off entliga 
ytorna ska utgöra en en behaglig miljö som inbjuder till aktivitet och när-
varo. Belysningen ska visa vägen och förtydliga funktioner och skillnader 
mellan off entlig och privat yta. Centrums kopplingar till omgivande be-
byggelse ska stärkas. Att känna trygghet när man vistas utomhus ska vara 
en självklarhet, även kvällstid. Gråboborna ska känna sig glada och stolta 
över sitt samhälle!    
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Rumslig analys av programförslaget
För att få en utgångspunkt för belysningsplaneringen i Gråbo centrum 
analyseras den kommande bebyggelsen ur ett rumsligt perspektiv. Genom 
att dela in centrumområdet i olika områden och stråk och defi niera dess 
behov och förutsättningar bildas en ram varifrån principer för belysning-
ens utformning kan utgå ifrån. 

Ytor
Skillnader i ytors utformning 
för att tydliggöra offentliga 
funktioner och skiljas från fl er-
bostadshusens förgårdsmark. 
Parkeringsytor behandlas för 
sig.

Stråk
Hierarki i utformning mellan 
biltrafi kens stråk och gång- 
och cykelvägar.  Likaså skiljs 
det primära gc-stråken längs 
Hjällsnäsvägen från parkens 
lugnare stråk. Varje typ av stråk 
bör utformas konsekvent  ge-
nom hela stråket för att skapa 
en kontinuitet. 

Knutpunkter
Ur trafi ksäkerhetssynpunkt är 
det viktigt att uppmärksamma 
punkter där fl era olika trafi kslag 
möts. Avvikande belysning 
och en större mängd ljus kan 
användas. Detta gäller främst 
Hjällsnäsvägens korsningar.   
Knutpunkter av annan karaktär 
än just trafi knoder är busshåll-
platsen som på- och avstigning 
och byte mellan bussar. 
Likaså har punkten mellan 
torget och norra delen av parken 
lokaliserats som en knutpunkt 
tillsammans med torget.

Busshållplats
Park & lek-ytor
Parkeringsytor
Bostadsgårdar
Torg

Huvudgata biltrafi k
Lokalgata blandtrafi k
Primärstråk GC
Sekundärstråk GC

Knutpunkter trafi k
Övrig knutpunkter 
av intresse
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Rum
Programförslaget till Gråbo 
centrum innebär att nya mer väl-
defi nierade rum bildas. Denna 
rumsupplevelse ska vara tydlig 
även kvällstid. Genom att belysa 
vertikala ytor kan detta uppnås. 
Parkrummets innehåll kan för-
stärkas genom att belysa dess 
olika element som växtlighet, 
vatten, lekredskap och liknande.

Kopplingar
Den befi ntliga strukturerna runt 
centrumområdet har många 
kopplingar mot det den blivande 
parken. Dessa bör förtydligas 
genom att erbjuda in-  och 
utblickar mot parkrummet. Be-
lysning som förlänger omkring-
liggande stråk in i parken kan 
vara ett sätt att visa vägen.

Barriärer, gränser 
& landmärken
Nya byggnader som är ett par 
våningar högre än resten av 
Gråbos bebyggelse kan komma 
att utgöra nya landmärken synd-
liga från omgivningen.
Parkens avgränsningar mot 
omkringliggande bebyggelse 
ska vara tydlig. Gränsen mel-
lan privat och offentlig är viktig 
att förtydliga. Detta kan göras 
genom fysiska avgränsningar 
som staket eller buskar. Tydliga 
skillnader i ljussättningen är 
önskvärd.

Barriäreffekt Hjällsnäs-
vägen
Gränser som bör för-
tydliga olika områdens 
användning
Landmärken



94 5: ETT ÖVNINGSEXEMPEL

Övergripande stråk 
Kartbilden nedan visar dagens gång- och cykelstråk i Gråbo. Nätet är väl 
utbyggt men behöver dock förstärkas på vissa håll där cyklister idag tving-
as cykla på gatan tillsammans med bilar. 

Gång och cykelvägGång och cykelväg
GC - blandtrafi kGC - blandtrafi k
Behov av cykelbanaBehov av cykelbana

Målpunkter - skolornaMålpunkter - skolorna
Prioriterade stråk Prioriterade stråk 
UndergångUndergång

Två stråk har lokaliserats som extra viktiga enligt kartbilden nedan. Dessa  
stråk förbinder skolorna och bör få en upprustning gällande ytskikt och 
belysning. Stråket i väst-östlig riktning passerar Gråbovägen i en under-
gång som idag ger ett otrevligt intryck. Som cyklist eller fotgängare blir 
den nakna starka lysrörsarmaturen mycket bländande och omgivningen 
uppfattas som ett svart hål eftersom det endast är upplyst inne i tunneln. 

Stråket i väst-östlig riktning överensstämmer i princip med den före detta 
banvallens sträckning och går delvis uppe på dess vall. En trädrad plan-
terades utmed gc-banans sträckning under 2005. Vallen och träden ger 
stråket en unik identitet som bör byggas vidare på.
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Belysningsnivåer för Gråbo C

Gatubelysning
Synbarhet & orienterbarhet
belysa för funktionen

Kompletterande belysning
Rumslighet
gestalta rummet och omgivningen

Effektbelysning
Atmosfär
skapa en stämning/karaktär

Biltrafi kbelysning
Belysning som uppfyller kraven för biltrafi ken.

Gång- och cykelvägsbelysning
Belysning som tillgodoser gående och cyklisters behov. Ljus 
som anger riktning och rörelse.

Arkitektonisk belysning
Vertikalt ljus på byggnader och andra byggnadelement som 
är rumskapande.

Belysning för publika lokaler
Ljus som förtydligar offentliga funktioner och entréer 

Landskapsbelysning
Belysning av växtlighet, vatten och gröna rum som visar 
rummet och omgivningen.

Ljuskonst och ljuslek
Belysning som lockar till lek och som bjuder på upplevelse 
och överraskning. Varierande ljusfärg och färgåtergivnings-
förmåga. Ljuset kan belysa lekobjekt eller vara av interaktiv 
sort. 

Gestaltningskoncept
Belysningens gestaltningskoncept bygger på motsatsparet ”rörelse och up-
pehåll”. Ljussättningen ska förtydliga skillnader i tempo mellan platser 
för uppehåll och stråk för rörelse. Ljussättningens utförande ska skilja sig 
markant mellan dessa huvudelement.  

Rörelse
Stråkens ljussättning baseras på ett traditionellt utförande med stolpbelys-
ning placerat med jämna mellanrum längs stråkets rörelseriktning. Ljus-
punkterna kommer på så sätt att utgöra ett pärlband av ljuspunkter  som 
betonar rörelse och som anger  en tydlig riktning. 

Uppehåll
För platsbildningar som torg och park ska ljussättningen främst utgöras 
av indirekt ljus där armaturerna är integrerade i eller monterade på andra 
strukturer (byggnader, möblering, markbeläggning och så vidare). Ytor, 
främst vertikala men även horisontella, ska framhävas med hjälp av det 
artifi ciella ljuset. Idén är att platsen och dess omgivning framhålls istället 
för enskilda ljuspunkter eller linjära strukturer. Stolpbelysning liknande 
stråkets utförande bör undvikas på dessa platser, men enstaka högre belys-
ningsstolpar för eff ektbelysning kan användas. 

stråk = rörelse

 plats = uppehåll



96 5: ETT ÖVNINGSEXEMPEL

Generella principer 
Följande principer som anges är riktlinjer som gäller för hela centrumom-
rådet (om inte annat anges).

Ljusnivåerna ska hållas låga för att inte skapa ljusinfl ation. »
För stora kontraster mellan ljus och mörker kan påverka synförmågan  »
negativt och ska undvikas. 
Oavskärmade armaturer får inte användas!  »
Alla ljuspunkter som tillsätts ska vara noga övervägda och ha ett tyd- »
ligt syfte och inordna sig i den överordnade ljussättningen. Inga ar-
maturer får placeras ut på slentrian.
All belysning ska provbelysas innan slutlig utformning väljs! »

Vid projektering ska möjligheten till användning av tidstyrning för kvälls 
och nattbelysningen undersökas.  

Zon med högtrycksnatriumförbud
Inom centrumområdet och de två utpekade gång- och cykelstråken ska 
grundbelysningens ljuskällor bestå av metallhalogen. Högtrycksnatrium 
(som är den andra ljuskällan utöver metallhalogen som kommunen fö-
reskriver i Energiplan 2008) har inte tillräckligt hög ljuskvalité avseende 
ljusfärg och färgåtergivning. Högstrycksnatrium får ej förekomma inom 
centrumområdet eller på de utpekade stråken enligt kartbilden nedan. 

Inom gulmarkerat område ska ljuskällorna för grundbelysningen bestå av metallhalogen. För kompletterande belysning och effektbelysning 
kan även andra ljuskällor som LED, kompaktysrör, lysrör eller likvärdiga ljuskällor användas. Högtrycksnatrium får ej användas.

skala 1:12 500skala 1:12 500
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Busstorg
Park & lek-ytor
Parkeringsytor
Torg
Gräns mellan offentliga 
ytor & privata ytor
Huvudgata
Primärstråk GC
Sekundärstråk GC

Ljuskällornas egenskaper
Ljuset ska vara bländfritt och av god kvalité (avseende ljusfärg och färgå-
tergivning). Metallhalogen, som är en energisnål ljuskälla, ska användas 
genomgående för gatubelysningen. Kompletterande belysning och eff ekt-
belysning kan med fördel bestå av andra energisnåla ljuskällor, valda efter 
deras specifi ka egenskaper som passar för ändamålet. Detta kan vara kom-
paktlysrör, lysrör eller LED.  

Ljuspunktshöjd
Genom att arbeta medvetet med ljuspunktshöjder på gatubelysningen 
kan olika områden och stråk skiljas sinsemellan. De ljuspunktshöjder 
som förelås till Gråbo är höga (5-6 meter) för biltrafi ken på huvudgatan 
Hjällsnäsvägen, mellan (4-5) för de två utpekade cykelstråken samt låga 
(<1,5 meter) för de sekundära stråken inom parken.

Belysningskategorier
Här nedan ses en översikt av belysningskategorierna för Gråbo centrum. 
Observera! Områdenas utsträckning och stråkens placeringar kan komma 
och förändras i vidare studier av den slutliga utformningen av bebyggel-
sen. De rumliga analyserna har legat till grund för denna ”plankarta” som 
principiellt anger vilka ytor och stråk som ljussättningen ska utgå ifrån. 
Belysningen ska hjälpa till att tydliggöra funktionerna och förtydliga plat-
sers identitet. På följande sidor beskrivs principer för ljussättningen varje 
kategori för sig. 

Skala 1:5000
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Gatubelysning
På primärstråk används genomgående 
samma typ av  armaturer längs hela 
sträckan. Stolphöjden ska vara runt 4 
meter och ljuset ska anpassad efter 
gående och cyklisters skala. Längs 
Hjällsnäsvägen kan med fördel belys-
ningsstolpar stolpar för gc-trafi kens 
armaturer användas även för biltrafi k-
ens belysning.

Kompletterande belysning
Högre ljusnivå vid korsningar
Ljus på träd, buskar, murar eller plank 
som fl ankerar stråken

Nord-sydliga gc-stråket förbi parkavsnittet. Skala 1:200Väst-östliga gc-stråket längs med Hjällsnäsvägen, på 
den fd banvallen förbi centrum. Skala 1:200

Gatubelysning av god kvalitet. 
stolpe med armatur för både biltrafi k 
respektive gc-trafi k. Placerad mel-
lan den nyplanterade trädraden. Gatubelysning 

av hög kvalitet

Kompletterande 
belysning av träd 

Kompletterande belysning 
av objekt längs stråkets 
omgivning

Primära gång- och cykelvägar
De primära stråken som lokaliserats i Gråbo möts i centrum. Gång- och 
cykelstråken ska vara enhetligt utformade längs hela sträckan. Dock kan 
deras utformning skiljas åt sinsemellan för att skapa identitet åt respektive 
stråk. 

Det västöstliga stråkets historiska användning som banvall kan utgöra in-
spiration för utformningen. Trädraden som följer stråkets utbredning kan 
med tillsammans med belysning utgöra en del av dess identitet. Hjällsnäs-
vägen har samma sträckning som gång- och cykelstråket fram till Gråbo-
vägen i väster och belysningen för biltrafi k bör samordnas med gc-vägen. 
På detta sätt kan ett antal antal stolpar sparas in. Avståndet mellan stolpar-
na får noga avvägas för att skapa en så god trafi kmiljö för varje trafi kslag 
som möjligt. Dock ska fotgängare- och cyklisters behov prioriteras. Ge-
nom att samordna belysningsstolparna kan anläggningskostnaderssparas 
in, liksom kabeldragningar och liknande. Ytterligare en positiv eff ekt kan 
vara att biltrafi kanterna lättare kan uppmärksamma cyklister och fotgäng-
are på den parallella gc-banan och därmed sänka farten. I förlängningen 
kan det leda till att Hjällsnäsvägens barriärskapande karaktär minskas. 

Nord-sydliga stråkets sträckning är i dagsläget inte lika enhetligt utformad i 
sin utbredning som det väst-östliga stråket. Längs stråket korsas två större 
biltrafi kerade vägar och under en kortare sträcka blandas cykeltrafi k med 
biltrafi k. Förslag fi nns sedan tidigare att eventuellt bygga gc-bana längs 
hela stråket. Här kan belysningen tillsammans med en framtida, mer sam-
manhållen, gestaltningsidé stärka dess betydelse som stråk. Vid korsningar 
med biltrafi k ska belysningen hjälpa till att uppmärksamma mötet med 
andra trafi kanter. Gc-banan kan med fördel visuellt dominera över bilvä-
gen (till exempel genom markering av gc-banans banans sträckning med 
infällt ljus i marken eller genom annan typ av markering). 
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Nord-sydliga stråketNord-sydliga stråket

Väst-östliga stråketVäst-östliga stråket

skala 1:12 500skala 1:12 500

Vägbelysning
Låga ljuspunkter på pollare eller markin-
fällda armaturer

Sekundära gång- och cykelvägar 
De sekundära gång- och cykelvägarna utgör viktiga kopplingar från om-
kringliggande bostadshus till parkområdet. Låga ljuspunkter, exempelvis 
pollare eller markinfälld belysning, kan med fördel användas för visa vä-
gen och att leda in till parkerna. Dessa stråk ska hierarkiskt underord-
na sig från de övergripande gc-stråken genom en ljussättning med lägre 
(< 1,5 meter) och intimare ljussättning. 

GC-tunneln
Det är oerhört angeläget att belysningen i och omkring gång- och cy-
keltunneln under Gråbovägen ses över. Ljusnivån i tunneln bör sänkas 
mot dagens situation och befi ntlig lysrörsarmatur bör vara av indirekt typ 
för att undvika bländning. Ytorna runt om bör belysas, till exempel kan 
släpljus läggas på slänterna som omger tunneln. Detta för att undvika 
upplevelsen av svarta hål direkt utanför tunnelmynningen. Övergången 
mellan tunnelns belysning och omgivningen blir därmed mjukare och 
minskar risken för bländning. Belysningen i tunneln ska placeras på en 
höjd som medger mötande att se varandras ansikten. I framtiden kan den 
nya skolan belysas för att utgöra en målpunkt mot väst.  

Gråbovägen

Nya skolanNya skolan

GC-tunnel
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Exempel på ljussättning i park som förstärker de gröna strukturerna. 
Foto: Patrik Gunnar Helin © Alingsås kommun

Detaljplaneprogrammet föreslår två till 
karaktären olika parkavsnitt. Norra delen 
närmast torget får en traditionell parkkarak-
tär med fokus på rekreation, uppehåll och 
vila. Den södra föreslås innehålla platser 
och redskap för rörelse, lek och sport. 

Parkerna
Belysningen ska utformas så att parken ska inbjuda till användning och 
upplevelse även efter det att solen gått ned. Parkens belysning ska bidra 
till att den blir överblickbar och upplevs som trygg. Generellt gäller att de 
ljuskällor som används i parken ska återge grönska på ett bra sätt. Istället 
för att som på traditionellt vis enbart belysa gångvägar med en parkarma-
tur på stolpe bör andra objekt i parken belysas med indirekt ljus. Detta 
kan vara träd och annan grönska, sittplatser och lekredskap. 

Parkavsnitten som planeras i Gråbo centrum förslås enligt detaljplanepro-
grammet få två olika karaktärer. Dels en aktiv del i söder som ska locka 
till lek och rörelse samt den norra delen som har mer traditionella park-
egenskaper med främst ett rekreativt innehåll. Ljussättningen bör betona 
skillnaden på parkdelarna. 

Norra parken. Parkavsnittet som ligger närmast torget bör belysas med 
ett varmvitt ljus och får gärna hänga ihop visuellt med belysningen på 
torget. Eftersom detta parkavsnitt är relativt liten till ytan samt planeras 
att omges av bostadshus i tre våningar på två sidor kan det ljus man tillför 
hålla låga nivåer. Det är av största vikt att parkens belysning inte låter 
oavskärmat ljus lysa in i bostäderna. Generellt föreslås låga ljuspunkter för 
att medverka till att ge parken en intim karaktär. 

Det antas att tillkommande omgivande bostäders fönterljus kommer 
komma parken till godo. Provbelysning kan avgöra om gångvägar behö-
ver belysas särskilt eller belysning på vegetation och sittplatser tillsam-
mans med omkringliggande bostäders ströljus räcker för att få en behaglig 
ljusnivå som uppfyller kraven på överblickbarhet. Om gångvägar belyses 
särskilt ska detta ske med låg pollarbelysning eller med armaturer som är 
integrerade i markbeläggningen. 

Gatubelysning
Ej aktuellt

Kompletterande belysning
Låga ljuspunkter ger vägledning på 
parkens gångvägar.
Belysning av växtlighet, vatten, sittplat-
ser och lekytor

Effektbelysning
Interativt ljus för lek och upplevelse
Ljuskonst

Sport- och 
lekpark

Traditionell 
parkdel
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Södra parken. Vad gäller aktivitetsdelen av parken kan belysningen bidra 
till att locka fram leklusten. Genom att använda olika ljusfärger kan fi na 
eff ekter uppstå. Till exempel kan man ljussätta en del av vegetationen i 
parken med olikfärgat ljus, ”Lekskogen”. Användandet av ljusfärger bör 
föregås av en noggrann provbelysning för försäkras om att de eff ekter som 
önskas uppnås och för att undvika ett rörigt intryck. 

Övrig ljussättning bör utföras på samma sätt som den andra parkdelen; 
låga ljuspunkter och accentuering av objekt som vegetation, lekredskap, 
sittplatser, med mera.

Principer för belysningslösningar i den kommande parken, södra delen. Skala 1:200

Foto: Patrik Gunnar Helin © Alingsås kom-
mun

Inslag av interaktivt ljus kan vara ett sätt att locka till uppehälle och lek. Exempel på detta är att 
belysa en punkt med färgat ljus i till exempel rött, blått och grönt. Punkten som belyses upp-
levs som ofärgad men skuggor ”delar” upp ljuset i sina ursprungsfärger igen (bilderna ovan) 
Olika ljusfärger som skapar en särskild identitet (bilden till höger).

Kompletterande 
belysning av 
vegetation

Kompletterande 
belysning av 
nivåskillnader

Kompletterande 
belysning på 
sittplatser

Effektbelysning; 
rörelseuppmuntrande ljuslek

Effektbelysning; 
olikfärgat ljus i en del 
av parken kan skapa 
en speciell atmosfär
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Torget
För att betona torgrummet bör fasader omkring torget belysas. Ljuset bör 
inte vara så starkt att det framhäva byggnaderna som objekt, utan enbart 
bestå av släpljus på de vertikala ytorna. Det är inte önskvärt att placera ut 
stolparmaturer på torget i raka linjer på jämna avstånd för att få en jämn 
ljusmatta på markplanet! Eftersom torgrummet är relativt smalt, ca 35 
meter mellan huskropparna, är bedömningen att om de vertikala ytorna 
markeras med ljus behövs ingen kompletterande belysning på stolpe på 
själva torgytan. De armaturer som används bör främst vara integrerade 
i omgivande strukturer, vilket kommer att utgör en kontrast mot om-
kringliggande gator och stråk som belyses med vanlig stolparmatur. Tor-
gets funktion som mötesplats och samhällets ”vardagsrum” markeras med 
denna avvikande belysning. Markbeläggningen kan med fördel bestå av 
ljusa material som refl ekterar belysningen. På så sätt kan man sänka nivå-
erna på det artifi ciella ljus som tillförs och spara energi.

Skyltfönsters ljus kan bidra till att spilla extra ljus torget och bör ej tillslu-
tas efter stängning eftersom detta skapas mörka hål hållas tända även efter 
stängning (ev något dimmat). Om jalusier används (i brottsförebyggande 
syfte) ska dessa vara genomsiktliga för att släppa ut ljuset. Ljusskyltar för 
reklamsyfte bör undvikas. Istället kan fasadbelysning riktas mot butikens 
vanliga skyltar. 

Beroende på hur torget kommer att gestaltas så ska belysningen betona de 
element som kommer att placeras på torgytan. Detta kan vara sittplatser, 
vegetation med mera. 

Principer för torgets belysning (observera att torgets gestaltning ännu ej är bestämt, 
sektionen visar bara exempel på hur det skulle se kunna se ut). Skala 1:400

Vertikalt ljus på omgivande byggnader ger 
en upplevelse av rummet som underlättar 
orienteringen.

Gatubelysning
Ej aktuellt

Kompletterande belysning
Vertikalt ljus på fasader som omsluter 
torget.
Vägledande ljus för offentliga lokaler 
och funktioner
Belysning av växtlighet, vatten och 
andra element
Intergrerad markbelysning på upphöjda 
ytor och stråkmarkeringar

Effektbelysning
Ljuskonst

Kompletterande 
belysning i arkaderna

Kompletterande belysning,
illuminerade fasader

Sittplatser  och träd 
accentueras

Upphöjda partier marke-
ras med släpljus



1035: ETT ÖVNINGSEXEMPEL

Exempel på hur gränssnittet mellan parken och bostadshusen kan komma att te sig. 
Skala 1:200

Parkeringsplatser
För parkeringsplatserna föreslås ett tydligt gestaltningsgrepp med be-
lysning som ska skilja ut sig från omgivande stråk och platser (frånsett 
om parkeringsplatsen närmast torget ska vara en integrerad del av tor-
get). Beroende på hur parkeringsplatserna kommer att gestaltas så bör 
belysningen vara en del av den helhetsupplevelse som skapas och förstärka 
denna. Här är överblickbarhet viktigt för trygghetsupplevelsen. Likaså är 
god synbarhet är för bilisterna a & o. Hänsyn ska tas till hur bilar ska köra 
på parkeringen och hur fotgängare rör sig.

Busshållplatsen
På busshållplatsen bör belysningen vara av extra hög kvalité för att de 
väntande resenärerna ska känna sig trygga. Det ska vara möjligt att som 
väntande resenär kunna överblicka hela busshållplatsen från väderskyd-
den. Trafi ksituationen är komplex med mjuka trafi kanter tillsammans 
med stora bussar, vilket kan kräva en något högre ljusnivå. 

Övrigt - Bostädernas trädgårdar
De bostäder med trädgårdar och andra privata ytor som vänder sig mot 
parkerna eller andra ytor med tydligt off entligt innehåll ska utformas så 
att gränsen däremellan tydligt kan upplevas. En mindre nivåskillnad kan 
tydliggöra gränsen, vilken kan förstärkas med släpljus på exempelvis en 
mur eller andra avgränsande element som buskar eller staket För privat 
bebyggelse gäller för övrigt samma krav på ljuskällor av hög kvalitet som 
för kommunens mark. Ljuskällor ska vara metallhalogen eller likvärdigt. 

Grundbelysning
eventuellt ej nödvändig

Kompletterande belysning
Belysning i väntkurer och på tavlor med 
tidtabeller.
Vertikalt ljus på omgivande fasader.
Eventuellt markinfälld belysning för att 
visa var fotgängare bör gå.

Vägbelysning
Beroende på framtida gestaltning.

Kompletterande belysning
Växtlighet eller andra rumskapande ele-
ment i omedelbar närhet till parkeringen

Ströljus från 
bostädernas fönster

Kompletterande 
belysning på träd

Lägre belysning på 
pollare visar vägen på de 
mindre ståken

Ljus som förtydligar grän-
sen mellan den offentliga 
parken och bostädernas 
uteplatser

Mindre offentlig karaktär 
på armaturerna på bo-
stadshusens fasader
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Illuminerade sittplatser inbjuder till en 
stunds vila. Nacka strand av Vesa Honko-
nen. Foto: Jussi Tiainen.

Lägre ljuspunkter i ett grönt sammanhang. Tivoli i Köpen-
hamn av SLA Foto: © SLA 

En tunnel i Alingsås vars omgivning också är ljussatt för 
att skapa mjukare övergångar mellan ljuset i tunneln och 
den mörka omgivningen. Foto: Patrik Gunnar Helin Foto: 
© Alingsås kommun

Ett festligt träd med färgade bollar. Från 
Djurgårdsljus i Stockholm 2010. Ljussättning: 
Olsson & Linder.

Många små ljuspunkter bildar en poetisk 
sttjärnhimmel... Belysning av Vesa Honko-
nen. Foto: Jussi Tiainen

Markinfälld belysning som ger en sliten mur liv. Albertslund, Danmark av SLA. 
Foto: ©SLA 

Lekplats i Helsingborg som inbjuder till lek trots kompakt vintermörker.

Inspirationsbilder
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Skötsel & underhåll
Eftersom centrumområdet fungerar som samhällets nav för off entliga 
funktioner och andra serviceinrättningar föreslås underhållet hålla en 
högre frekvens än kommunens normala underhållsplan. En ökad tillsyn 
krävs för att upprätthålla kvalitén på både belysningen och övriga skötse-
laspekter. Tillsyn av belysningsanläggningen bör ske på regelbunden basis. 
Vid val av armaturer och annan utrustning ska vandalklassade och robusta 
varianter väljas för att minimera onödiga underhållskostnader. 

Ekonomi
Förslaget till ljussättningen i Gråbo kan i ett initialt skede tyckas myck-
et påkostad. Det bör här påpekas att belysningen kommer att ses över i 
samband med omdaningen oavsett förverkligandet av detta dokuments 
förslag. Doch fi nns det stora vinster i att från ett tidigt skede skaff a en 
gemensam syn på hur en ny belysningsanläggning ska realiseras. Istället 
för att som vanligt placera ut belysning på slentrian efter gamla mönster, 
kan den nya belysningen i slutändan medför lägre kostnader för drift och 
underhåll om den planeras på rätt sätt. 

Ny teknik medger styrning av ljusnivåerna för olika delar av dygnet och 
året. En betydlig mängd energi kan sparas genom att använda styrteknik 
för att minska eff ekten exempelvis nattetid. All ny belysning bör prov-
belysas innan slutlig utformning fastställs. Detta gäller särskilt komplet-
terande belysning och eff ektbelysning.    

Förslag till fortsatt arbetsprocess

Arbete tillsammans med berörda förvaltningar, organisa-
tioner, polisen med fl era
I kommunens energiplan för 2008 ges förslag på att Stadsbyggnad tillsam-
mans med kommunens avdelningar Teknisk service. Bygglov och Mark & 
projekt tillsammans ska ta fram riktlinjer för belysning av nya områden. 
Förslagsvis kan även polis och berörda föreningar och intresseorganisatio-
ner medverka i detta arbete.

Krav i detaljplan
För att försäkra sig om att tillkommande belysningen på privat mark 
(främst bostadsområdena) såväl som på kommunal  mark håller den stan-
dard som kommunen eftersträvar och att den visuellt hänger ihop, bör 
bygglovsplikt för belysningsanläggningar skrivas in i de detaljplaner som 
kommer att tas fram för området. Likaså bör kravet på att ljuskällor ska 
vara metallhalogen (eller likvärdigt) fi nnas som planbestämmelse.
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Utvärdering av förlaget ur trygghetssynpunkt
Vid planering kan det vara en god idé att utvärdera förslaget för att för-
söka förutse konsekvenserna av det som föreslås. Målet med belysningen 
i Gråbo är att den ska bidra till att öka upplevelsen av trygghet. Genom 
att pröva förslaget mot Anderssons fem avgörande faktorer för bidra till 
trygga utemiljöer, kan en uppfattning fås om vad ljussättningsförslaget 
innebär. Punkter som bör uppfyllas är följande:

Platsen är befolkad »
Platsen är överblickbar  »
Platsen ger kontakt med omgivningen  »
Platsen är orienterbar  »
Platsen är välskött  »

Platsen är befolkad
Här bidrar främst den föreslagna bebyggelsen att befolka Gråbo centrum 
eftersom fl er bostäder placeras vid torget och parkerna. Dels bidrar det till 
en högre koncentration av människor utomhus, men också till en passiv 
närvaro när bostädernas fönster och balkonger orienteras mot de off ent-
liga ytorna.

Överblickbarhet
Genom att sätta ljuspunkter vid sidan om stråken kan en större del av om-
givningen läsas av. Ljus på vertikala ytor beskriver också omgivningen.

Det kan tilläggas att för att uppnå trygghetsaspekter i parkrum kan målet 
att ”parken ska vara överskådlig” motverka andra rumsliga kvalitéer som 
ofta ingår i gestaltning av parker. Vid parkutformning skapas ofta min-
dre rum i parken av grönska. Om enbart möjligheten till överblickbarhet 
prioriteras kan reslutatet bli storskaliga och ödsliga områden. Det innebär 
att man får göra en avvägning mellan trygghetsaspekter och andra gestalt-
ningsmässiga kvalitéer. De parkavsnitt som planeras i Gråbo är relativt 
små till sin utbredning och kommer till största del att vara möjliga att 
överblicka framförallt innan vegetationen har växt till sig. 

Uppmärksamma vad som görs! 
Genom att annonsera kommunens insatser i Gråbo centrum synliggörs 
kommunens arbete för invånarna i samhället. Genom att uppmärksamma 
dessa insatser och förklara intentioner och syfte med belysningen kan in-
vånarna förhoppningsvis ta till sig åtgärderna och i kombination med de 
dialog- och medverkandeprocesser som tidigare föregåtts, kan känna sig 
stolta och medverkande. I förlängningen kan detta leda till ökad trygg-
hetsupplevelse för Gråbos invånare. 
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Kontakt med omgivningen
Detaljplaneprogrammets föreslagna bebyggelse medger öppningar mot 
omgivande gator.  Föreslagen belysning kopplar ihop befi ntlig bebyggelse 
med centrumområdet genom att de sekundära stråken förtydligas med 
lågt sittande belysning. 

Orienterbarhet
De olika hierarkiska mönster som föreslås bidrar till att underlätta orien-
terbarheten. Ljus på vertikal ytor hjälper betraktaren att uppleva de rum 
som den föreslagna bebyggelsen skapar, vilket bidrar till en ökad förmåga 
att orientera sig i omgivningen. De två utpekade stråken förstärks. 

Skötsel
Ljussättningsplanen föreslår en högre grad av skötsel för Gråbo centrum. 
Likaså är förhoppningen om att den rad av förbättrande åtgärder som fö-
reslås ska öka Gråbobornas uppskattning och användning av sin närmiljö 
vilket förmodas leda till större respekt och också ett visst omhänderta-
gande från brukarna.
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