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SAMMANFATTNING
Utomhusbelysning i staden berör många. Det är en angelägenhet för 
stadens invånare, fastighetsägare och politiker för att bara nämna några. 

-
hus kvälls- och nattetid. Det ställer krav på belysningen, eftersom män-
niskor måste kunna ta del av staden även när det är mörkt. 

Det här kandidatarbetet syftar till att ge en inblick i vad god utomhus-
belysning kan tillföra ett gaturum och hur ljus kan användas. Det ska 
visa på vikten av att belysning ägnas mer resurser. Arbetet inleds med att 
beskriva nyttan av ljus och visa på goda exempel.

I arbetets sista del analyseras Järnvägsgatan i Örebro i en fallstudie. Ga-
tan utgör ett gaturum med föråldrad funktionell belysning, formad uti-

en central huvudgata med plats för mänskliga aktiviteter. Belysningsför-
slaget ger riktlinjer för hur belysnings ska gestaltas för att gatan ska bli 
en trygg, säker, tillgänglig och vacker plats att vistas på efter mörkrets 
inbrott. 
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INLEDNING
I detta inledande kapitel ges en introduktion till val av ämne med syfte 
och problemformulering. Här presenteras även metod, teori, samt vä-
sentliga begrepp.

BAKGRUND

Under min utbildning i fysisk planering har jag lagt märke till att det äg-

omsorg när det gäller belysning. Ljus har inte samma tyngd som andra 
gestaltningsfrågor, såsom färg, form och material, trots att vi lever i en 
del av världen där det är mörkt stora delen av året. Det är inte ovanligt 
att belysningsarmaturer väljs utifrån design, som framträder i dagsljuset, 
istället för att utgå ifrån vilket ljus de ger. 

Jag har sedan tidigare ett stort intresse för belysning och en utbildning 
i ljusdesign. Nu vill jag fördjupa mig och lära mig mer om ljusets bety-
delse för gaturum, utifrån en planeringsarkitekts perspektiv. Att skapa el-
ler att upprätthålla en vacker, tillgänglig, säker och trygg stadsmiljö ingår 
planeringsarkitekters arbete. Därför är kunskapen om hur belysning ska 
planeras och utformas på rätt sätt av stor betydelse.
  

INLEDNING
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PROBLEM OCH MÖJLIGHETER

Gatubelysning har under en lång tid har varit teknikernas område, som 
-

-
lysningsanläggningar som inte utnyttjar dagens möjligheter. Belysning-
en bländar, skapar otrivsam atmosfär, förvanskar arkitektur, försämrar 
orienteringen och drar onödigt mycket energi. Det är ljusmiljöer där 
människor inte vill eller vågar vistas. Det är särskilt ett problem i gatu-
rum, där många människor behöver rör sig och uträtta sina vardagsä-
renden. Ett exempel är Järnvägsgatan i Örebro.

På senare år har synen på belysning förändrats. Ljussättning ägnas allt 
mer uppmärksamhet och ses inte längre bara som en teknisk fråga. Allt 

belysningsnormer, utan att den ska planeras med människan i fokus. 
Belysning har fått en viktig roll för att skapa trygghet, skönhetsvärden, 

inslag i tävlan mellan olika städer, för att skapa attraktiva orter som kan 

eller i särskilda belysningsprogram, som ingår i den övergripande fysiska 

-

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

medvetet utformad utomhusbelysning kan bidra med till gaturum. Det 
ska svara på följande tre frågeställningar: 

viktigt område inom fysisk planering? 

tillämpas i verkliga fall?

-
nerat utifrån ett nytt synsätt? 

INLEDNING
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AVGRÄNSNING

Arbetet är avgränsat till att handla om belysning i gaturum. Begrep-

avgränsat rum där gatan är golvet och bebyggelse, murar eller grönytor 

är alltid kopplat till ett rum i stad- eller tätortsmiljö och skiljer sig från

kan bildas av grönområden, vegetation och spridd bebyggelse i en tätort 

-
tan i centrala Örebro.

METOD

Fallstudie

Järnvägsgatan ska analyseras i en fallstudie. Det gör det möjligt att stu-
dera fallet i detalj. Målet är att kunna lyfta fram och diskutera generella 

hur olika teorier om utomhusbelysning kan tillämpas på ett verkligt fall. 
En stor nackdel med fallstudie som tillvägagångssätt är svårigheten att 

-

men det är också ett exempel som ingår i en bredare kategori. Det valda 
fallet liknar andra gaturum, som skulle kunna ha valts och det gör att re-

är representativ för kandidatarbetes problem. Järnvägsgatan utgör ett 
gaturum med en föråldrad funktionell belysning, formad utifrån biltra-

huvudgata, med plats för mänskliga aktiviteter. Ett annat skäl till valet, 
är att fallet är intressant i sig själv. Järnvägsgatan ligger i ett område, 
som står inför ett förbättringsarbete, som ska vända en långvarig negativ 
utveckling. I diskussionsunderlaget, ”Utvecklingsplan för Norrcity”, är 
belysning utpekat som en åtgärd för att skapa en mer levande stadsdel 

-
studieobjekt är praktiska skäl. Den valda gatan innebär lägsta kostnader 
och minsta svårigheter när det gäller att få tillträde för mig som forskare. 

INLEDNING
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det går att välja mellan likvärdiga alternativ får bekvämligheten ha bety-

Deltagande observation

Insamling av data bygger på deltagande observation. Metoden innebär 

situationer ute på fältet och utnyttjar sina sinnen för att hämta in kva-

observationer. De gör det möjligt att få en helhetskänsla för miljön, men 

och personliga faktorer, som gör insamlad data opålitlig. Forskare har 
olika förmåga att observera och att komma ihåg, vilket gör att resultat 
ofta skiljer sig, trots att samma objekt eller situation har studerats. Efter-
som metoden är väldigt beroende av forskarens perception är det svårt 

  Deltagande observation har valts som metod, för att den bygger på 
ögats direkta iakttagelse. Metoden gör det möjligt att bedöma synsitua-
tioner i olika belysningsmiljöer. Enligt arkitekterna Jan Ejhed och An-
ders Liljefors, som är framstående inom ämnet ljusdesign, är synsinnet 
ett ovärderligt instrument för att planera god belysning, som ger bra 
synförhållanden och en trivsam ljussmiljö. De påstår att det endast med 
ögonen går att avgöra hur belysningsplaneringens resultat fungerar i 
praktiken. ”Något mätinstrument som efterliknar synsinnets komplexa 

hämtade från boken ”Bättre belysning: om metoder för belysningspla-

att beskriva ljuset. Begreppen kommer att förklaras i nästa kapitel, under 

  Järnvägsgatan har observerats tre gånger, både dagtid och kvällstid. Re-

fältanteckningar har förts under fältarbetet eller snart därpå. Anteck-
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TEORI OCH FORSKNINGSÖVERSIKT

Arbetets teoretiska bakgrund är fem vedertagna punkter som utgör mål, 
krav och möjligheter med belysning i gaturum. Enligt författarna till bo-
ken ”Nattens ljus. Belysningsstrategier i tätort - från vision till verklig-

av trygghet, underlätta tillgänglighet och generera estetiska värden, ge-

bok om belysning: underlag för planering av belysningsanläggningar” 

  Belysnings miljöpåverkan i form av energianvändning och effekter på 
djurlivet, som kan härledas till forskning utgör också en av arbetets teo-
rier.

Arbetet ska undersöka hur teorierna kan appliceras genom att studera 
referensobjekt och genom ett eget belysningsförslag. Flera huvudbe-

utvecklas med hjälp av andra källor och forskning. Innebörden av ljus 
för att skapa estetiska värden kommer att nyanseras efter hand i arbetet.

BEGREPPSFÖRKLARING

är att redovisa hur respektive ord ska uppfattas för att nå en djupare för-
ståelse. Begreppen beskrivs i förhållande till belysning.

Ljus och seende

Att förstå innebörden av ljus och seende är viktigt för en läsare som inte 
är bevandrad i ämnet och för mig själv som använder ögat som redskap. 
För att kunna gestalta ett gaturum med ljus är det viktigt att känna till 
det grundläggande om vad ljus är och hur synsinnet fungerar, enligt Ej-

-
ken för olika typer av stålning. Det mänskliga ögat kan inte se själva ljus-
strålningen, men däremot det som den belyser, exempelvis dimma eller 

-
givningsseende. Detaljseendet är skarpt och ger information om detaljer. 

INLEDNING
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Miljöpåverkan

Begreppet miljöpåverkan syftat här på två typer av påverkan. Dels i form 
av energianvändning och koldioxidutsläpp. Belysning påverkar miljön 
under hela anläggningens livslängd, från tillverkning till driften, under-
hållet och avvecklingen. Den största påverkan kommer från energian-

-
-

ning på rätt plats och modern teknik. En del kommuner kan halvera 
sin energiförbrukning genom att byta ut gamla armaturer och ljuskällor 

  En annan form av miljöpåverkan från belysning är ljusföroreningar. 
Ljusföroreningar är spilljus från dåligt utformad utomhusbelysning som 
lyser upp himlen. Ljuset kommer från felriktade och överdimensionera-
de ljuskällor. Ljusföroreningar medför negativa konsekvenser för bland 

mängder felriktat ljus minskar även möjligheten att uppleva natthimlen. 

kan ljusföroreningar innebära att störande ljusstrålar lyser in i fönster till 
bostäder. Nattbelysning kan enligt ny forskning medföra allvarliga kon-

Säkerhet och trygghet

eftersom att det är en av de viktigaste aspekterna av utomhusbelysning. 
Begreppen rymmer många olika tolkningar och därför behöver begrep-

som överfall och rån, men även om faran för fallskador eller andra typer 

-

en brottsförebyggande åtgärd, i kombination med andra strategier. Det 
är ett billigt och effektivt sätt att minska brott, som dessutom inte påver-
kar de medborgerliga friheterna negativt, till skillnad mot inhägnader 

Trygghet är inte samma sak som säkerhet, utan det är ett komplext be-

av individers subjektiva upplevelser. Människor har skilda synsätt om 

INLEDNING
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vad som orsaker rädsla. Belysning kan framför allt användas för att 
minska upplevelsen otrygghet kopplat till fysisk miljö. Rädsla kan näm-
ligen hänga samman med hur en plats är utformad när det gäller sikt-

Goda siktlinjer kan till exempel skapas med belysning som ger bättre 
orientering. Ljus för trygghet och tillgänglighet är därmed kopplade till 
varandra.
  Enligt genusforskaren, Birgitta Andersson, kan vissa grupper av män-
niskor beskrivas som mer otrygga eller oroliga än andra. Den tydligaste 

som män avstår att vistas utomhus kvällstid på grund av rädsla för våld. 
Deras känsla av otrygghet är så stark att de undviker att använda sig av 

-

särskilt stor betydelse för kvinnors rörelsefrihet och ett ökat jämställd-
hetsperspektiv.

Tillgänglighet

Tillgänglighet kopplat till utomhusbelysning syftar främst på att öka 
tillgängligheten så att människor trivs att vistas utomhus kvällstid och 
att underlätta orienteringen för synsvaga och funktionshindrade. Belys-
ningen bör till exempel underlätta möjligheten att upptäcka hinder och 
ojämnheter på trottoarer, samt ge synförhållanden så att fotgängare kan 

kan stödja att människor vill och vågar röra sig utomhus, vilket är viktigt 
-

lighet kan även minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp om män-

INLEDNING
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Sju visuella grundbegrepp

Ljuset och synupplevelsen beskrivs i kandidatarbetet utifrån sju grund-
-

-

Här beskrivs grundbegreppen i kortfattad form utifrån boken.

Ljusnivå
-

i rummet. I ett rum med vita ytor behövs en liten ljusmängd för att 
det ska upplevas tillräckligt ljust. I ytorna mörka däremot kan ljusnivån 

-
ning med både ljus och mörker kan förstärka intrycket av ljusnivån. En 
belysning utan variation i ljushetsskillnader brukar ge intrycket av lägre 
ljusnivå.

Ljusfördelning
Ljusfördelning kännetecknas av hur vi uppfattar att ljuset fördelar sig 
i ett rum, var det är ljusare, var det är mörkare. Fördelningen är av 

det svårt att uppfatta en obelyst del i rummet i förhållande till en belyst 
och det kan även skapa bländning. En jämn belysning utan variation av 
mörker och ljus ger ett lätt en monoton och trist karaktär, vilket kan leda 

måttliga variationer kan förändra upplevelsen av ett rum.

Skuggor

slagskugga av ett föremål mellan ljuskällan och en belyst yta. De är av-

kan både framhäva och förvanska formen som upplevs hos ett föremål 
eller ett rum.  Det vi se kan uppträda helt olika beroende på hur ljuset 
faller och på de skuggor som avtecknas. Mörka skuggor ger stora kon-
traster som ofta anstränger seendet och skapar oroliga miljöer, särskilt 

däremot mjuka skuggor. En nyanserad skuggbildning bidrar till ett be-
hagligt seende.
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beroende på betraktningsvinkel. De kan ibland ge upphov till bländning 

-
velser.

Bländning
Bländning uppstår när kontrasten i någon del av synfältet är större än 
ögat förmår att anpassa sig till. Det är en försvarsmekanism som signa-
lerar att synsinnet påfrestas för mycket. Bländning kan delas upp i två 
kategorier obehagsbländning och synförsvårande bländning. Den kan 
variera från knappt märkbar till outhärdlig. Bländning kan även ge po-
sitiv känsla under kort stund, exempelvis i form av solglitter på vatten.

Ljusfärg
Ljusfärg avser den upplevda färgen på omgivningen från skenet av lju-
set. Den är ett resultat av samverkan mellan rummets färg och dess be-
lysning. Hur det upplevs handlar mer om känslostämningar. Dagsljuset 
skiftar ständigt i ljusfärger och skapar olika känslor. Ljusfärger huvud-
sakliga karaktärsdrag är varmt, neutralt och kallt. Ett rum med ytor i 
varma färger måste inte betyda att ljusfärgen får en varm karaktär. Det 
är många faktorer som samverkar, ljuskällans färgtemperatur, rummets 
ljusnivå och ljusfördelning.

Färg
Upplevelsen av färg på ytor och föremål påverkas starkt av vilket ljus de 
betraktas i. Ljuskällas färgåtergivningsförmåga och intensitet inverkar 
på färgupplevelsen. I regel är minsta möjliga färgförvanskning önskvärd, 
så att färgerna upplevs så naturliga som möjligt. Förvanskad färgupple-

medvetet för att förstärka en effekt. Exempelvis kan kallt blått ljus fram-

INLEDNING
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Stadsbildsanalys

I fallstudien används en stadsbildsanalys inspirerad av Kevin Lynchs bok 

termer, som enligt honom, har avgörande betydelse för orienteringen 
och upplevelsen av en stad. Kevin Lynchs begrepp rekommenderas som 
metod vid belysningsplanering i boken ”Nattens ljus. Belysningsstrate-

  Begreppen används i arbetet för att ge struktur åt analysen och belys-
ningsplaneringen. Med hjälp av begreppen kan Järnvägsgatan katego-
riseras i mindre beståndsdelar, vilket ger en förståelse för gatans skilda 
funktioner, förutsättningar och behov, med en helhetssyn. Kategorise-
ringen underlättar även för läsaren att överblicka arbetet. 

Analysen och gestaltningsförslaget i fallstudien är indelad i följande be-
grepp:

Stråk
Ett stråk är en sammanbindande länk mellan två punkter.  Flera sekven-

stråk som besökare orienterar sig efter ger ofta bilden av en stad. Ett väl 
gestaltat stråk får därför en särskild betydelse för i folks medvetande. Ett 
stråk kan till exempel vara en gata, en stig eller en kajpromenad.

Knutpunkter
-

drar ofta till ökad uppmärksamhet för att göra ett vägval. En knutpunkt 
kan till exempel vara en korsning, en busstation eller ett torg.

Ytor 
Ytor bestäms av sin form och funktion. Begreppet har likheter med knut-

Ytor kan till exempel vara ett torg, en parkeringsplats eller en park. 

Gränser
Gränser är skiljelinjer som eller avbrott i miljön som skiljer olika om-

kvarter mycket olika karaktärer.

Landmärken
Landmärke är ett objekt som skiljer sig från omgivningen för att de har 
en avvikande höjd, form, placering eller karaktär. Ett landmärke kan till 
exempel vara ett kyrktorn, en staty eller ett ensamt träd.

INLEDNING
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Fonder
Fonder är ett tillägg i boken ”Nattens ljus. Belysningsstrategier i tätort 

-

eller lyfta fram enskilda objekt. Det kan till exempel vara byggnadsfasad, 
ett plank eller växtlighet. 

gående och samtidigt utgöra ett sammanlänkande stråk för bilister. 

löpande i texten i faktarutor.

INLEDNING
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GODA EXEMPEL
I det föregående kapitlet gavs en introduktion till arbetet. I den här delen 
presenteras en studie av olika referensobjekt.

Referensobjekt har studerats för att inhämta kunskaper och för att ge en 
överblick över vad god belysning kan tillföra ett gaturum, vilket är ett av 
arbetets syften. Iakttagelserna gör det möjligt att se sambandet mellan 
teknik och upplevelse, hur det är utfört och hur resultatet blir. Exem-
plen ska vara representativa för olika belysningsprinciper och visa på 
mångfalden av olika lösningar. Att studera andra exempel utgör en viktig 
källa till information, eftersom litteratur i ämnet utomhusbelysning än så 
länge är väldigt begränsad. 

Referensobjekten har valts ut efter litteraturstudier, samtal med ljusde-
signers, samt utifrån egna erfarenheter. De skiljer sig när det gäller stor-
lek, läge, markunderlag och användning, men alla uppfyller kriterierna 

-

-
holm. Det hänvisas också till ett internationellt exempel, som jag inte 

på plats. De beskrivs kortfattat med begrepp hämtade från litteraturen. 
Kapitlet avrundas med en sammanfattning som blir en ”språngbräda” 
vidare till det sista kapitlet, fallstudien.

GODA EXEMPEL
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Biblioteksgatan, Stockholm

Plats: 

-
gatan är en gågata, vilket skiljer den från övriga exempel.

Belysning: Ljussättningen består av tre belysningstyper linspända och 
väggmonterade armaturer, samt ljus från skyltfönster. Armaturerna är 
designade med gulddetaljer för utgöra en del av rumsgestaltningen och 
bidrar till gatans exklusiva karaktär. De linspända armaturerna med 
nedåtriktat ljus belyser marken jämnt och ljuspunkterna mot himlen un-

vilket är viktigt för trivseln och de ger ett mjukt ljus på fasaderna som 
framhäver arkitekturen och skapar rumslighet. Armaturerna är bestyck-
ade med ljuskällor som ger ett varmt ljus med god färgåtergivning. Det 
gör det lätt att se mötande, vilket är viktigt för upplevelsen av trygghet 

  Ljussättningen är ett exempel på en ljusmiljö där skyltfönster används 
-

gör en attraktion, som lockar människor att använda gatan kvällstid. De 
-

stämd effekt. De tre belysningsprinciperna skapar tillsammans en triv-
sam atmosfär och visar tydligt att det är ett gaturum för gående.

Upplysta skyltfönster har en betydan-
de roll. Gatan upplevs som ljus även 
utan belysning på vägg och linspann.

GODA EXEMPEL
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Götgatan, Stockholm

Plats: 
har analyserats sträcker sig mellan Hornsgatan och Högbergsgatan. 

Belysning: Ljussättningen består av linspända armaturer med ett in-
-

tat ljus. Kontrasten är stor mellan ljusa fasader och mörk asfalt. Mark-

ljust gaturummet upplevs. Att lysa upp svart asfalt rakt uppifrån är ett 
ineffektivt sätt att hantera ljuset, men i fallet Götgatan ger det rummet 

gatans ljusnivå uppfattas relativt hög, trots få ljuskällor, vilket kan förkla-

  Ljussättningen av Götgatan visar att det går att uppnå en behaglig ljus-
miljö med enkel lösning. Den sparsmakade belysningen gör skyltfönster 
och skyltar framträder tydligt. De har väldigt varierad utformning, som 
saknar samordning. Det medför i det här fallet till att gatan blir en spän-
nande och levade ljusmiljö. Ljuspunkter på en låg höjd ger gaturummet 
en belysning med mänsklig skala, som kompletterar de högt placerade 
armaturerna på linspänn. Allmänbelysningen ger orientering och bin-
der samman en relativt spretig ljusmiljö. Armaturerna med indirekt ljus 
lyser starkt mot den mörka himlen ger en dekorativ effekt, utan att or-
saka bländning. De ger intrycket att de nästan svävar i luften. Utan all-

och ge känslan av en orolig ljusmiljö.

GODA EXEMPEL
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Kungsgatan, Stockholm 

Plats: 

körfält och breda trottoarer på båda sidor. Längs gatan ligger byggnader 
i sex-sju våningsplan med butiker och verksamheter i bottenvåning. Ga-

Belysning: Ljussättningen består av linspända armaturer i två rader 
och armaturer monterade på fasader. Båda armaturer är specialdesig-

även belysta med strålkastare, diskret placerade på byggnaderna, som 
ger ett varmt ljus korsvis över gatan. De är utrustade med bländskydd 
och riktade för att undvika bländning in i fönster.

Kungsgatan är exempel på samverkan mellan funktions- och effektbelys-
-

kastarnas diskreta placering och lågmälda effekter skapar intrycket av 
att ljuset kommer från de synliga ljuspunkterna. De specialdesignade 
armaturerna ger identitet och förstärker intrycket av en kommersiell 

med en lågmäld effekt, som förstärker rumsupplevelsen och tillför skön-
hetsvärden till gatan.

GODA EXEMPEL

Strålkastarna är diskret placerade och ger ett 
mjukt upplättningsljus på fasaderna.

Belysningen bidrar till gatans karaktär som ett 
kommersiellt huvudstråk.
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Kungsträdgårdsgatan, Stockholm

Plats: 
-

met avgränsas av höga byggnader på ena sidan. Den andra väggen ut-
görs av låga byggnader och grönska mot Kungsträdgården.

Belysning: Ljussättningen utgörs av armaturer på höga stolpar, med 

placeringen gör att de inte bländar, förenklar underhållet och minskar 
risk för vandalisering. Ljuskällornas färgåtergivning är god och bidrar till 
att framhäva fasadernas olika kulörer och trädens lövverk. Trottoaren på 

Ljussättningen är ett gott exempel på belysningsprincipen att belysa ga-
tan enkelsidigt. Ljuset är placerat där det behövs. Den mer ”livlösa” trot-

upplysta portar och fönster i markplan. Ljusfördelningen är ojämn, men 
eftersom skillnaden inte är för stor upplevs hela gaturummet som ljust. 
Lösning fungerar väldigt bra för platsen. Fasadbelysningen bidrar till en 
tydlig rumskänsla och skapar även vacker fond som är särskilt påtaglig 
sett från Kungsträdgården.

GODA EXEMPEL

Belysningen används där den gör mest nytta. Ljuset lyfter fram fasadernas rika ut-
smyckningar.
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 innebär att ljus-
nivån i ett hela området höjs, 
för att väga upp ett starkare 
ljus. Därför är det viktigt att 
använda minsta möjliga ljus-
nivå.

(Jönköpings kommun 2011, 
s. 19)

Kungsgatan, Örebro

Plats: Kungsgatan utgör ett av stadens stora butiksstråk. Den har ka-
raktären stadsgata, där gående och cyklister samsas med bilar i låg has-

2011.

Belysning: 
stolpar. De är symmetriskt placerade på båda sidor av gatan. Armaturer-

därifrån och ger belysning till gatan. Det gör att det inte orsakar bländ-
-

givning och ett kallvitt ljus. 
  Många skyltfönster är upplysta och bidrar med ett förstärkt varmt ljus 

tydligt och tillsammans skapas en attraktiv ljusmiljö. Utan spilljuset från 
skyltfönstren skulle förmodligen miljön kännas mer kall och steril.

Kungsgatan är ett gott exempel på en kontinuerlig stolpbelysning, som 
ger ett jämt och bländfritt ljus på vägbanan och trottoaren. Armaturer-
nas ljuspunkter förtydligar gatans riktning och ger god vägledning, som 
binder samman hela gatan.

blickfång med lågmäld effekt, som tar hänsyn till omkringliggande be-
lysning. Ett undantag är en hotellfasad som inte samspelar med andra 
mjukt upplysta fasader intill. Den är kraftigt överbelysta ytan gör att 
närliggande byggnader upplevs som mörkare, vilket på sikt kan leda till 

 

Belysningen binder samman gatan. Till vänster syns den över belysta hotellfasaden, som 
stör en i övrigt balanserad ljusmiljö.

GODA EXEMPEL
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Atjehstraat, Rotterdam, Nederländerna

Plats: ”Broken light” är namnet på en ljussättning av Atjehstraat, en 
gata i Rotterdam, som ligger i ett område med dåligt ryckte och utbredd 
kriminalitet. Ljussättningen är en kombination av konstprojekt och ljus-
design, som ämnat till att vända den negativa utvecklingen i området 

Belysning: Belysningen består av höga stolpar med två armaturtyper. 
Ena armaturen ger ett jämt funktionellt ljus på körbanan. Den andra ger 
ett ljus på trottoarerna med ett vattenlikande skuggmönster med kon-

med starkt markerade linjer på fasaderna längs gatan. Ljuset är riktat för 
inte lysa in i lägenheterna och störa de boende. 

Ljussättningen är ett exempel på hur en kombinerad spektakulär och 
funktionell belysning kan användas för att skapa identitet till ett område. 

Foto: Rudolf Teunissen

GODA EXEMPEL



  19 –

SAMMANFATTNING

och många av dem skulle vara relevanta för en fullständig redogörelse. 
Emellertid omöjliggör uppsatsens omfång en analys av samtliga objekt, 
varför jag har valt att koncentrera studien på dessa sex objekt. Denna be-
gränsning kan berättigas med att är representativa för olika belysnings-
principer.  Det är viktigt att påpeka att varje ljussättningsprojekt har sina 

följande lärdomar utifrån referensobjekten:

gör sig bäst i gaturum med lägre omgivande bebyggelse och ljus mark-

himlen dagtid, men har fördelen att de inte tar plats i marknivå, vilket 
ger bättra framkomlighet och spar plats för annan stadsmöblering.

-
passerade, samtidigt som de bidrar med ljus till gatan.

förstärka rumskänslan. Det gör att gaturummen upplevs som rymlig och 
ljust, trots tämligen låg ljusnivå. Fasadbelysning lämpar sig framför att 

-
ras. 

enbart med riktade strålkastare. Lägre belysning monterad på fasad ger 
en mer intim karaktär och betonar rummets väggar.

eller på linspann. Armaturer med indirekt ljus är lämpliga att använda, 
eftersom de ger stora bländfria ljuspunkter. 

mer eller mindre dold eller i varje fall för att diskret smälta in i miljön. I 
andra fall utgör armaturen en del av rumsgestaltningen. Belysningen av 
Biblioteksgatan, visar hur specialdesignade armaturer kan användas för 

Många av punkterna ligger till grund för förslaget i nästkommande ka-
pitel.

GODA EXEMPEL
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FALLSTUDIE 
JÄRNVÄGSGATAN
Detta kapitel består av två delar. Först redovisas en kort presentation 
av fallstudieobjektet, Järnvägsgatan. Efter detta följer belysningsförsla-
get. Förslaget ska visa riktlinjer hur belysningen av Järnvägsgatan kan 
förbättras. Det är utformat utifrån kunskap från tidigare erfarenheter, 
utvalda referensobjekt och litteratur.

FALLSTUDIE



  21 –

PLATSBESKRIVNING

Järnvägsgatan i Örebro är en av huvudgatorna i Norrcity, stadens cen-

-

-
centrum, med plats åt bland annat Tingsrätten och Kriminalvården. 
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FALLSTUDIE
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cyklister och fotgängare. Gatan kantas av träd och breda trottoarer på 
ömse sidor. Längs ena trottoaren löper en cykelbana. Parkering längs 

Trottoarerna är belagda med ljusa stenplattor. Arkitekturen är varia-
tionsrik, både när det gäller utförande och skala. Många fasader har 
hög detaljeringsnivå med omsorgsfullt utformade detaljer. Flertalet av 
byggnaderna har port mot gata. 

byggnader med torn och spiror.

Vy mot öster. I bakgrunden framträder universitetssjukhuset.

FALLSTUDIE

Olika verksamheter i bottenvåning.
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Järnvägsgatan är en viktig förbindelselänk mellan stadens norra och väs-
tra stadsdel. Det passerar många människor dagligen, det är framför allt 
många som ska vidare mot universitetssjukhuset. Få människor uppehål-
ler sig på gatan. Det kan bero på att gatan inte inbjuder till det i nuläget, 

Järnvägsgatan ingår i Örebro kommuns visionsarbete för utveckling av 

och blivit stadens kommersiella centrum på bekostnad av den norra 
-

bete är att omvandla Norrcity till en levande och blomstrande stadsdel. 
Programmet rekommenderar bland annat att lucktomter bebyggas med 

kontor. Programmet anger även belysning som en åtgärd för att göra 
gatumiljön mer attraktiv. Målet är att Järnvägsgatan utvecklas till en ny 

-

Utvecklingsplan för Norrcity från 
2012.

FALLSTUDIE
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FALLSTUDIENS GRÄNS

Kartan visar Järnvägsgatan uppdelad utifrån Kevin Lynchs begrepp, 
som beskrevs i det inledande kapitlet och vad fallstudien omfattar. 

fokusera analysen på gaturummet. Fallstudien inkluderar inte gång- och 
cykeltunneln i gatans västra ända eller ytan framför nya Rättscentrum.  

eftersom det är tydligt avgränsat från gatan av grönska och en låg mur. 
En liten yta med sittplatser, framför polishuset har däremot inneslutits, 
eftersom att den ligger öppen i anslutning till gatan.

Yta

Knutpunkt

Stråk

Fond

Landmärke

Gräns

Lynch-karta

FALLSTUDIE
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BELYSNINGSFÖRSLAG

Belysningsförslaget bygger på de fyra momenten analys, vision, gestalt-
ning och teknik. Momenten är hämtade från boken ”Nattens ljus. Belys-

-
sultat som är utformat efter den aktuella platsens egna behov och förut-
sättningar. Enligt författarna ska de fyra stegen motverka att teknik väljs 

-
cessen för att det ger en tydlig struktur, som är lätt för läsaren att följa.

1. Analys – Platsens behov och förutsättningar.

2. Vision

3. Gestaltning – Hur belysningen kan bidra i den aktuella miljön.

4. Teknik -
das. Momentet beskrivs mycket kortfattat.

1. ANALYS

-

förstå vilka värden som ska betonas och hur ljusupplevelsen kan komma 
att påverkas av en ny belysning.

belysning. 

FALLSTUDIE
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Stråk

Allmänbelysning: Järnvägsgatan utgör ett stråk. Gatans allmänbe-
lysning består av halvavskärmade armaturer på linspann i dubbla ra-
der. Armaturerna är av lådformade och hänger på cirka 7 meters höjd. 
Ljuspunkternas placering är inte anpassad efter människors skala, utan 

hög hastighet. Det gör att Järnvägsgatan saknar karaktären av en central 
huvudgata efter mörkrets inbrott. 
  Ljuset är riktat mot körbanan, men det är mycket okontrollerat. Arma-
turernas utformning och placering gör de är stark bländande underifrån 
mot den mörka himlen och de ger även ett ljus som lyser in bostadsföns-
ter. Trottoarer och husfasader blir belysta av ströljus. Ljusnivån upplevs 
generellt som hög och vägbanan är jämt belyst, men på trottoarerna 

-
bilder. Träden på ena trottoarsidan skymmer ljuset och gör trottoaren 
mörkare än på motsatt sida.  Trottoaren upplevs som mörk på grund av 
den höga ljusnivån i omgivningen. 
  Ljuskällan är högtrycksnatrium, som ger ett orangefärgat och mono-
kromt ljus, som inte återger färger på ett rättvist sätt. Träd och fasader 
som kantar gatan blir förvrängda i färg och form på grund av den dåliga 

Gatans belysning är utformad med bilen som utgångspunkt.

FALLSTUDIE
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Gatans allmänljus är riktat mot körbanan.

-
matur.

Trädens färger förvanskas av det orangefärgade ljuset.

Ljuset är ojämnt fördelat. Träden på ena trottoaren skymmer det centrerade lju-
set och bildar kraftiga skuggbildningar på trottoaren.

Fasader i olika gula nyanser är svåra att 
urskilja i ljuset.

Dålig färgåtergivning gör att ga-
tans variationsrika arkitektur och 
fasadfärger inte framträder.

FALLSTUDIE
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-
lig skala. De är placerade vid cykelställ och är förmodligen tänkt att ge 
ett extra ljus till cyklarna. Armaturerna är bestyckade med kompaktlys-

starkt att det överröstar ljuset från stolparmaturerna. Det gör att de mest 
stålar för sig själva, vilket enbart slösar energi.
  Problemet idag är framför allt att gatan är upplyst på samma sätt. Det 
gör det svår att åstadkomma ljuseffekter och att skapa olika atmosfärer.      
Ett annat problem är att den är fylld av ljuspunkter som inte är samord-
nade, som inte tydliggör olika funktioner. 

Accentbelysning: 
som tydligt lyfter fram grönska eller de omgivande byggnadernas ge-
staltning. Det centrerade allmänljuset ger enbart ljus på marken och de 
omgivande väggarna hamnar i stor del i skugga. Rumsupplevelsen blir 
vertikal, väggarna upplevs inte alls som på dagtid. För att minska effek-
ten bör ljuset i stadsrummet även riktas mot fasader och andra vertikala 

-

Svagt strålande armaturer på 
stolpe.

Folkets hus en av gatans vack-
ra fasader som vilar i mörker på 
kvällen.

FALLSTUDIE
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Skyltfönster & entrébelysning: Många skyltfönster längs gatan är 
mörka, men de som är upplysta ger ett betydande bidrag till ljusmiljön i 
gaturummet. De utgör en attraktion för gående under kvällstid. Mycket 
av ljuset strålar ut på gatan och ger ett förstärkt ljus på marken närmast 
fasaderna. De bidrar med ett ljus som är mycket trevligare än gatubelys-
ningen, med bra färgåtergivning och varm karaktär.

-

och bilarnas strålkastare förvärrar intrycket ännu mera. Flera ljuspunk-

-
na konkurrerar om intresset genom antal ljuskällor och belysningsstyrka. 
Övergångarna mellan ljus och mörker blir onyanserad och kontrasten är 
många gånger för skarp, vilket skapar bländning. Bländning kan framför 
allt utgöra ett problem för äldre, som är särskilt känsliga, vilket därmed 
påverkar deras orienteringsförmåga. Ögats känslighet för bländning 

Många verksamheter med fönster i bottenvåning är mörka och har 
fördragna persienner.

Ljus från skyltfönster ger 
liv till gatan.

Många skyltfönster är nersläckta.

FALLSTUDIE
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försämrar tillgänglighet och orientering. Med en lägre generell ljusnivå 
går det att rikta uppmärksamheten på det som behöver det, såsom kors-

  Flera portgångar har belysning som bländar. Det gör att det är svårt 
att se ansiktet på mötande, vilket kan skapa en känsla av otrygghet, som 
tidigare nämnts .

Vacker portbelysning kan framhävas mer om ljuset rik-
tas där det behövs och om ljusnivån anpassas.

Många skyltar är överbelysta. Stor 
kontrast mellan ljus och mörker ska-
par bländning. 

FALLSTUDIE
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Knutpunkter

cyklister måste uppmärksammas bättre av bilisterna.

Ytor

omsluten av låga buskar. Ytan har ingen egen belysning, utan får ljus 
från höga stolpar som belyser korsningen. De höga ljuspunkterna från 

-
drar inte heller till någon intim känsla, som tillvaratar ytans karaktär 
som en plats för vila och möten. Polishuset i bakgrunden har många 
upplysta fönster, som ger platsen djup och en rumskänsla. Ytan är idag 
dåligt utnyttjad efter mörkrets inbrott, troligen på grund av tråkig och 
ödslig belysning. 

Korsningar längs gatan är svåra att upptäcka på avstånd.

Ytan framför polishuset används mycket dagtid, men inte 
kvällstid. Den är upplyst av armaturer på höga stolpar.

FALLSTUDIE
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Gränser

-
-

gatans besökare som vill röra sig mot universitetssjukhuset. Gatan är 

-
ker gatans barriäreffekt.

Landmärken

-

tydliga landmärken, som är synliga på långt håll.

Fonder

-
lyst av sex stycken stolparmaturer och av spilljus från vägbelysningen. 
Ljuset från den högt placerade gatubelysning är egentligen tillräckligt 

att belysa en vertikal yta. 
  Porten framträder tydligt på långt avstånd i dagsljus, men inte kvällstid. 
Det beror på att den är upplyst i orangefärgat natriumljus, som gör att 
den smälter in i omgivningen. Grönskan i bakgrunden är dåligt upplyst 
och natriumljuset samverkar dåligt med växternas färger. Bakgrunden 
kan upplevas som mycket mörk och hotfull. 

Stolparmaturerna bidrar med lite ljus. Porten ”badar” i ett orangefärgat ljus och grönskan i bakgrunden är mörk.

FALLSTUDIE



  33 –

2. VISION

punkter:

gatans riktning och genom att använda ljus där det behövs.

-

en harmonisk ljusmiljö.

arkitektoniska kvaliteter i form av portar och detaljrika fasader.

-
sens attraktionskraft, vilket ger ett ökat stadsliv i förlängningen.

FALLSTUDIE
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3.GESTALTNING

Avsnittet beskriver ljussättningen av Järnvägsgatan del för del.

Stråk

Allmänbelysning: Den nya ljussättningen består av armaturer på låga 
-

ning av trottoarer och cykelbanan ska prioriteras och tydliggöra vilka 
ytor som är till för bilister respektive gående. Bilar har inte samma behov 

linje med träden på ömse sidor av gatan, så att de syns så lite som möj-

använda samma installation. Belysningsprincipen med dubbelsidiga ar-
maturer på låga stolpar knyter an till Örebros andra huvudstråk, vilket 

för att betona gatans riktning och rörelse. Det gör att gaturummet blir 

närmare ljuset. 
  Armaturerna är halvavskärmade och sprider ljus åt sidorna och nedåt. 
De ger ljus på gatan och ett upplättningsljus på fasader och på trädens 

Allmänbelysning och skyltfönsterbelysning samverkar, vilket skapar en 
harmonisk ljusmiljö.

FALLSTUDIE
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Accentbelysning: Armaturer på låga stolpar kommer att ge ett mer 
kontrollerat och minde intensivt ljus än nuvarande belysning. Kontras-
ten mellan mörker och ljus gör det möjligt att rikta ljus på det som be-
höver och förtjänar att framhävas nattetid. Riktbara strålkastare, mon-
terade på stolparna, ger accentbelysning på vissa enskilda fasader och 
arkitektoniska detaljer. Accentbelysningen förskönar gatan och gör att 

etappmål för de som rör sig längs gatan och få människor att stanna 
upp. Upplysta element skapar kännetecken, vilket ökar orientbarheten 

fasaderna ska utföras varsamt så att byggnadernas karaktär och färger 
lyfts fram och förstärks. Accentbelysningen ska samspela med omkring-
liggande belysning så att en harmonisk ljusmiljö skapas.

A

A

AA

A

Kartan visar placering av armaturer på stolpe.

skyltfönster

accentbelysning

allmänljus

Sektion A-A.

FALLSTUDIE
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Skyltfönster & entrébelysning: Alltifrån ljusskyltar till portbelys-ljusskyltar till portbelys-
ning ska samordnas för att skapa balanserad helhet. Alla skyltfönster ska 
vara tända kvällstid, eftersom de ger ett betydande bidrag till belysning-
en av gaturummet. De ger en mer levade gata och en känsla av trygghet. 

på fasad kan ersättas av skyltar i fönster. Det gör att de framträder min-
dre på långt avstånd, men samtidigt behövs det färre ljuskällor, vilket ger 
lägre driftkostnader.

Arkader och portgångar in till gårdar ska belysas med ett mjukt uppljus. 
Det ger en bländfri belysning som framhäver arkitekturen och skapar 
en känsla av rymlighet. En mjuk övergång mellan ljust gaturum och en 

inbjudande, snarare än hotfulla och mörka prång. Bättre belysning av 

  Genom att ta bort ljuskällor som inte fyller någon funktion kommer en-

och har därmed en viktig betydelse för tillgängligheten.

Fotomontage. Bländfritt uppljus från armatur 
nära tak, framhäver arkitekturen.

Arkaden under Skatteverkets byggnad har 
idag en belysning som är starkt bländande.

FALLSTUDIE
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Knutpunkter

Knutpunkterna där Järnvägsgatan korsas av andra mindre gator får en 
-
-

  Knutpunkterna accentueras med armaturer på linspann, som blir ett 
avbrott i den kontinuerliga belysningen av stråket. Knutpunkterna tyd-
liggörs både genom högt placerade ljuspunkter och genom ett förstärkt 
ljus på marken. Den högre ljusnivå i korsningarna gör att bilister lätt-
are ser gående och cyklister, som korsar gatan. Ljus vid övergångsställen 

Fotomontage. Knutpunkterna accentueras med armaturer i mitten av körbanan, som gör de syn-
liga på långt håll.

FALLSTUDIE

Kartan visar placering av armaturer på linspänn i knutpunkter.



  38 –

Ytor 

Belysningen av ytan ska bidra med en behaglig miljö. Ljuspunkter på 
låg höjd gör att ytan får en intim och offentlig prägel.  De ska vara dolda 
för platsen inte ska krympa visuellt och minska rumskänslan, eftersom 
ögat dras till ljusa punkter. Bänkarna accentueras med belysning som är 
integrerad i bänkarnas undersidor. Den gör att sittplatserna bjuder in 
människor att slå sig ner för en stunds vila. Ny belysning i korsningen 
från låga stolpar ger ett mer kontrollerat allmänljus som gör att ytan får 

ljuspunkter.

Gränser

fonden. Höga ljuspunkter och gult ljus med dålig färgåtergivning skiljer 
den från stråket och markerar det är gator av olika dignitet. Den hårt 

färgåtergivning och samma ljusfärg som stråket. Det gör att ljuset skapar 
en visuell koppling genom den avgränsande vägen. 

Fotomontage. Integrerad belysning under bänkarna gör platsen behaglig och inbjudande.

FALLSTUDIE
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Fonder

Med ny belysning tydliggörs porten till sjukhusområdet i östa ändan 
av gatan. Ljuset förstärker porten som en fond och ett landmärke, som 
framträder på långt avstånd. En upplyst vertikal yta förbättrar orienter-

  Porten ljussätts med två armaturer på stolpe, av samma sort som an-
-

lysningen i korsningen som har ljuskällor med god färgåtergivning. Den 

mycket av ljuset.
  Fonden framhävs även genom att belysa buskar och träd bakom por-
ten med riktbara strålkastare på stolparmaturerna och med markstrål-
kastare. Buskarna är barrväxter som kan accentbelysas året runt. Den 
ljussatta bakgrunden förstärker kontrasten, vilket gör att porten får en 
inramning som får den att sticka ut. Genom att belysa grönskan kommer 
även trygghetskänslan på platsen att öka för förbipasserande.

Fotomontage. Porten och grönskan i bakgrunden framhävs.

FALLSTUDIE
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4. TEKNIK

Arbetet behandlar inte det tekniska området i detalj, utan fokus ligger på 

armaturval och placering, ligger utanför ämnet fysisk planering.

Inom fallstudiens gräns används följande ljuskällor och teknik:

med metallhalogen. Ljuskällan har god färgåtergivning, vilket är viktigt 
för trygghetskänslan som tidigare nämnts. Ljuset ska ha en varmvit färg-

-
ende. Genom att använda samma ljusfärg inom ett sammanhängande 

 
-
-

tarna ska riktas noggrant och förses med bländskydd. Belysningen ska 
utföras så bländning inte uppstår eller att störande ljus lyser in i bostäder. 

av vandalskyddade lysrör.

De lämpar sig för att skapa färgat ljus och är enkla att ljusreglera. Ljuset 
ska vara dynamiskt och ändras efter olika årstider och följa växlighetens 
färger. Under den gröna årstiden ska de ge ett olika blåa nyanser som 
framhäver grönskan. Markstålkastarna ska förses med bländskydd för att 
inte rikta ljus mot himlen och orsaka ljusföroreningar.

-
-

fönsterbelysningen dimmas ner efter stängning och är släckt nattetid. 
Nattbelysningen består av allmänljus från armaturer på stolpe.

FALLSTUDIE



  41 – SLUTSATSER & REFLEKTIONER

SLUTSATSER & 
REFLEKTIONER 
som förbättrar säkerhet, ökar känslan av trygghet, underlättar tillgäng-
lighet och genererar estetiska värden. Det är möjligheter, mål och krav 
som idag förknippas med god belysning. Belysning är av stor betydelse 
för att  människor ska kunna delta i gaturummets stadsliv efter mörk-
rets inbrott, vilket är något som fysisk planering bör medverka till. Ett 
väl fungerade gaturum är särskilt viktigt, eftersom att de utgör delar av 
stadens gemensamma ”vardagsrum”, där människor måste kunna ut-

att belysning som ökar tillgänglighet och känsla av trygghet kan vara 
avgörande för att gaturummet ska kunna användas av stadens alla män-
niskor. Utan god belysning begränsas många grupper av människor till 
vissa områden kvällstid, vilket bland annat får konsekvenser för deras 

  Referensobjekt som har studerats skiljer sig åt på många sätt. Det behövs 
en skräddarsydd lösning, eftersom varje gaturum har olika möjligheter 
och förutsättningar. Det som sammanför dem är att de är planerade 

-
måga att se och uppleva gaturummet under kvälls- och nattetid har varit 
det huvudsakliga målet med det egna förslaget. Belysningsförslagets rikt-
linjer visar hur upplevelsen av Järnvägsgatan kan förstärkas kvällstid och 
bli en plats där människor lockas att vistas och röra sig, som en central 
huvudgata är tänkt att göra. Det är viktigt att påpeka att belysning inte 

åtgärder, som exempelvis omgestaltning i den fysiska miljön öka gatans 
attraktivitet.
  Belysningsförslaget innebär insatser som förskönar gatan och som sam-
tidigt ger förbättringar ur miljösynpunkt. Moderna ljuskällor, armaturer 
och tidsstyrning gör att den nya belysningen kommer att dra mindre 
energi. Ljusföroreningar kommer även att minska till följd av att ljuset 
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riktas där det gör verklig nytta och genom att ljusnivån anpassas till den 

  Förslaget innebär stora investeringskostnader, men de kan kompense-
ras av lägre driftskostnader genom användning av modernare armaturer 
och ljuskällor. Kostnaderna kan även försvaras av att förslaget innebär 
mängder av vinster i mänskliga värden, bland annat ett tryggare och 
vackrare gaturum. 
  Flera av förslagets riktlinjer bygger på ett samarbete mellan Örebro 
kommun, fastighetsägare och butiksinnehavare. Exempelvis en samord-
nad skyltfönsterbelysning. Förslaget visar att alla berörda har att vinna 

kvälls- och nattmiljö, som innebär bättre livskvalitet. Kommunen får 
vinster i form av lägre energiförbrukning, marknadsföring och bättre 
folkhälsa, genom att gatan inbjuder till ett mer aktivt stadsliv. Fastig-
hetsägare kan få vinster i form av höjda fastighetsvärden och butiksin-

för handel. 
  Fallstudien visar hur möjligheter med utomhusbelysning kan tillämpas 

liknande miljöer.

Trygghet är en subjektiv upplevelse, en känsla, som tidigare nämnts. 
Därför hade det varit lämpligt att använda intervjuer och frågeformulär 
för att få en djupare förståelse av trygghet kopplat till platsen. Metoder-
na gör det lättare att hitta lösningar och verkliga behov, samtidigt ligger 
arbetets fokus inte just på trygghet, utan det ska visa alla möjligheter som 
god belysning kan tillföra. 
  Förslaget ger endast riktlinjer för en ljusättning av gaturummet. I ett 
verkligt fall är det viktigt att genomföra en provbelysning innan slut-
lig utformning. Ljus är, som tidigare förklarats, svårt att beräkna eller 
värdera utan ögats hjälp. Provbelysningar gör det möjligt att upptäcka 
effekter som är svåra att förutse. Utifrån provbelysningen går det också 
att bestämma rätt ljusintensitet och exakt placering av armaturer. Även 
provbelysningen kan genomföras ihop med människor som använder 
gatan i sitt vardagliga liv.

SLUTSATSER & REFLEKTIONER
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