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Belysningsprogrammet
Belysningsprogrammet ska fungera som ett styrdokument
som ger vägledning i belysningsfrågor och visa på:
- En funktionell och kostnadseffektiv belysning som bidrar
till en säker, trygg och vacker miljö.
- Hur moderna och energibesparande belysningstekniker
ska användas.
- Hur belysning skall utformas i utvalda miljöer för att
skapa stämning och berika stadens estetiska värden.
Belysningsprogrammet är framtaget för att ge ett helhetstänk
och en enhetligt belysningsanläggning i staden. Vid planering
          ! "  
hänsyn tas till områdets karaktär, sociala atmosfär, ytfärger
och omkringliggande växtlighet mm. Man bör utvärdera om
vertikala ytor, målpunkter och fonder skall belysas för att
skapa överskådlighet och enkel orientering. Belysningen i
 !   "    '" 
öka tryggheten samt för att öka orienterbarheten och skapa en
vacker och trivsam stad. För att uppnå detta ger belysningsprogrammet en sammanhållen syn på utformning och underhåll av stadens belysning.

Underlag för belysningsprogrammet:
 ! )*  '"  
- Handelsutredning (Utvalda delar/Sammanfattning)
- Rapport trygghetsvandring (2009-12-14)
- Detaljplan för del av Kristineberg 1:2
Källförteckning:
- Vägar och gators utformning, VGU 2004:80, ISSN: 1401-9612
- Våra vanligaste ljuskällor - Kompendium, Annell ljus + Form
- Det nya LED-ljuset, Annell ljus + form AB
- En bok om belysning, Lars Starby, ISBN 91-631-3529-9
- Ljussättning av broar och tunnlar,
ISBN978-91-976757-8-9
- www.energimyndigheten.se
- www.ljuskultur.se
Bilder:
Bilder tagna av Robert Persson och Patrik Gunnar Helin
kommer ifrån www.lightsinalingsas.se

Belysningsplanen har upprättats av WSP Ljusdesign
på uppdrag av Oskarhamns kommun.
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Kent Hulusjö, WSP - Handläggande Ljusdesigner
Sophie Adolfsson Hult, WSP - Ljusdesigner
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Erik Hjertqvist
Frida Kjäll
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Tekniska kontoret
Christer Nesting
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=         !      "ningarna för dessa delar kan senare även appliceras på liknande
objekt och miljöer. Genom att studera belysningsprogrammet
$  #!  # ! !    "
utformas och utvecklas i framtida projekt.
>   " #! ning, VGU 2004.800, ligger som grund och vägledning till
belysningsprogrammet. Belysningsprogrammet fungerar som
ett komplement till VGU där särskild hänsyn tas till estetisk
utformning och lokala aspekter.
Belysningsplanen skall i takt med utveckling av ny teknik och
kunskap uppdateras för att innehålla moderna energieffektiva
belysningslösningar. Förslagsvis görs en revidering
per kalenderår.
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Människan och ljuset
Ljuset hjälper oss att uppfatta vår omgivning i färg och form.
Det är de visuella förhållandena i ljus och färg som ger oss
vår synupplevelse. Det är därför viktigt att göra visuella
utvärderingar när man planerar ljus och inte endast utgå ifrån
mätbara värden.
Ögat och seendet
Seendet bygger på en samverkan mellan två olika funktioner,
   #! '   
saknar skärpa men har ett vidvinkelseende på ca 170 grader.
Det är omgivningsseendet som ger oss helhetsintryck och
hjälper oss med orientering i olika miljöer. Barn har inte
samma vidvinkelseende som en vuxen förrän i tolvårsåldern,
vilket innebär att de har svårare att uppfatta exempelvis olika
    ? '!  !"  
endast med en vinkel på ca två grader.

De sju grundbegreppen
Inom belysningsplanering talar man om de sju grundbegreppen.
Genom att använda sig utav dessa begrepp kan man beskriva
och utvärdera en ljusmiljö utifrån hur den visuellt upplevs.
Denna upplevelse kan man sedan jämföra med fysiologiska
uppmätta resultat.
Ljusnivå - Hur ljust eller mörkt det är i en miljö
Ljusfördelning - Var är det mörkt respektive ljust
Skuggor - Vart faller skuggorna, är de hårda/mjuka
Bländning - 


Människans öga har förmåga att anpassa sig till både ljus
och mörker. Det tar ca en minut för ögat att anpassa sig ifrån
mörker till ljus. Det tar däremot mycket längre tid för ögat att
anpassa sig ifrån ljus till mörker. Det är därför väldigt viktigt
att undvika bländning, då endast en enda felriktad ljuskälla kan
slå ut mörkerseendet.
Åldersförändringar i ögat gör att det tar längre tid för en äldre
person att ställa om ifrån ljus till mörker. Linsen blir också
grumlig med tiden vilket leder till att man blir mer känslig för
bländning samtidigt som synskärpan blir sämre. Känsligheten
för stora kontraster mellan ljus och mörker ökar med åldern
vilket är viktigt att beakta i belysningsplaneringen.
Likt i synvillan till höger ser våra ögon i många fall något helt
annat än vad mätbara fysikaliska resultat visar.

   

luminans. Våra ögon uppfattar däremot olika nyanser. Det är
anledningen till att man inte bara kan planera belysning efter
fysikaliska mätvärden.




 
  





Ljusfärg - Hur ljusets färgton uppfattas, t ex kall/varm
Ytfärger - Hur uppfattas färger i omgivningen

Upplevelse av ljus och rum
Medveten belysningsplanering är en viktig parameter för att
en stad skall upplevas som trygg och trivsam under dygnets
mörka timmar. För att skapa känslan av trygghet, säkerhet
#!    @   $    
ljus och belysning. Det är viktigt att platsen i sig är utformad
så att den är överblickbar och att man håller ner och beskär
vegetation. Att enkelt kunna orientera sig i en miljö bidrar till
känslan av trygghet, det kan skapas genom att med ljus förstärka stråk, entréer, landmärken och vertikala ytor. Mörkret
gör staden svårare att orientera sig i då vårt mörkerseende inte
kan urskilja färger och är väldigt känsligt för kontraster mellan
ljus och mörker.
Rätt ljusnivå, ljusfördelning och färgåtergivning är viktiga
delar i belysningsplaneringen. Människans öga anpassar sig
till den ljusaste punkten i dess omgivning. Det innebär att om
man blir bländad upplevs den omgivande miljön som väldigt
mörk, därför är det viktigt att inget ljus bländar. Låga ljusnivåer med god avbländning kan få ett område att upplevas
lika ljust som en kraftigt upplyst plats. Belysningen i staden
skall skapa ett lugnt intryck och bidra till god orienterbarhet.
Underhåll av utomhusmiljön är också en viktig del. Platser
där vandalism är ett stort problem upplevs ofta som otrygga.
%   "   #!  
 "   " C $     @niskor i rörelse och därmed en trevligare och tryggare miljö.
Med belysning kan man även styra människors rörelsemönster
och därmed skapa ”social kontroll”. Människor vill gärna vara
där andra människor är. Att se andra och själv vara en del av
folklivet är ett av människans grundläggande behov vilket
inger känslan av trygghet.
Belysningen i en stad bör skapa en helhet. Det räcker inte att
bara belysa enskilda objekt eller platser, som en fasad eller
en lekplats. Vägen till och från t ex lekplatsen måste också
belysas för att binda ihop och skapa trygga miljöer.
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Belysning och säkerhet
Belysning i offentliga utomhusmiljöer skall synliggöra risker
#!  !     '" $  
# #! $          $
  $! #!    J miljö med god sikt känner vi oss trygga och säkra, dessa två ord
!    J  '"     "
att skapa just säkerhet. Belysning utformas också för att motverka brott. Ljus är inte någon garanti för att överfall, rån eller
liknande inte inträffar men rätt ljus kan inge känslan av trygg!  " @$      " !
Det är dock viktigt att tänka på att inte skapa ”falsk trygghet”
genom att belysa ”fel” stråk. Det vill säga, belys hellre ett stråk
$   "   @  tomma stråk.
Belysning och synbarhet/orientering
Belysning som utformas endast för synbarhet är inte så vanligt
och hänger oftast ihop med belysning för säkerhet. En typ av
belysning för synbarhet är t ex en belyst entré detta för att man
skall kunna hitta nyckelhålet. Denna typ av belysning kopplas
också till trygghet då enkel orientering och bra synbarhet förstärker trygghetskänslan. Men allt oftare skapas belysning för
att underlätta orientering där man t ex fäller in ledljus i marken
eller skapar blickfång och målpunkter genom fasadljussättningar.
Gatuljuset ska visa vägen och underlätta orientering, det ska ge
indirekt kunskap om staden genom att framhäva den struktur
som kännetecknar gatunätet. Belysningen kan genom en medveten gestaltning bidra till att staden blir lättorienterad.
Belysning och trygghet
J! '"# #! $   
färdas ligger ofta både säkerhet och trygghet som grund till
belysningsplaneringen. I en park vill man till exempel både
se gång- och cykelvägen för att inte snava på något, man vill
också kunna se ansiktet på den person som man passerar. Att
även kunna urskilja miljön omkring gång- och cykelvägen är
en viktig trygghetsaspekt.

Foto: Patrik Gunnar Helin
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Trygghetsaspekter:
O     $  "
O  !   "    
O  !      "
O  $        #!    
O    "  $
Utdrag ur VGU 1.3 Trygghet
”Belysningen ska vara utformad så att miljön känns säker och
 " J   '" $ Q)  
buskage och gatumiljöer som kan upplevas som otrygga, bör
belysningen utformas med särskilt stor omtanke. Det gäller
även terminaler och hållplatser, samt parkeringsanläggningar
och gångtunnlar som många människor uppfattar som otrygga.
Gemensamt för dessa platser är att de är svåra att överblicka.
$  #   W

Foto: Patrik Gunnar Helin

#
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Belysning och trivsel
I parker, på torg, kring lekplatser mm skapas belysningsanläggningar där trivsel och estetik är en viktig del i planeringen
av miljön. Denna parameter har en större inverkan på trygghetsupplevelsen än vad man i första skedet beräknar. Genom
att t ex belysa en lekplats på ett lekfullt sätt lockas människor
att besöka platsen. Då människor trivs och använder platsen
skapas en levande miljö med människor i rörelse, vilket i
sin tur skapar känslan av trygghet. Detta är ett argument för
investering av belysning som i första hand inte betraktas
som trygghetsskapande belysning men som i ett andra skede
bidrar till att människor vill vistas i miljön. En park som inte
      '" 
öde nöjesfält. Känslan är sorglig och kuslig trots att karusellerna snurrar och belysningen är tänd. Människor skapar liv
och trygghet, därför är trivsel en viktig parameter som starkt
hänger ihop med trygghet.
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Ljustekniska begrepp
Färgåtergivning
Färgåtergivning är ett mått på hur bra en ljuskälla återger färger
i sin omgivning på ett naturligt sätt. Färgåtergivning mäts med
ett så kallat Ra-index. Högsta värdet är Ra100, värdet grundar
sig på hur dagsljus och glödljus återger färger. För ljuskällor
anses ett värde på över Ra80 som godkänt för belysning i bl a
kontorsmiljöer mm. Högtrycksnatrium som ofta används i utomhusmiljöer har endast ett RA-index på 20. I dessa miljöer är
det svårt att urskilja färger och allt ser ut att ha en brun-orange
nyans. Utomhus är man mer tolerant vad det gäller färgåtergivning då kraven på detaljerad synprestation ofta är lägre.
I centrala stadsmiljöer används dock mer frekvent ljuskällor
med högre färgåtergivning, detta för att öka säkerhet, trygghet,
trivsel och orienteringsförmågan i staden.
Färgtemperatur
Färgtemperaturen beskriver om ljuset från en ljuskälla uppfattas som varmt eller kallt. Färgtemperaturen mäts i Kelvingrader. En glödlampa har en färgtemperatur på 2700K vilket
uppfattas som varmt. Ljuskällor som har färgtemperaturer på
4000K och uppåt uppfattas som kalla. Dagsljuset skiftar mellan 5500-7000K beroende på om det är soligt eller molnigt.

Spektralfördelning

Enheter:

700nm Den elektromagnetiska strålning som män-

niskans öga uppfattar som ljus är strålning
inom spektrumet 380-780 nM, nanometer.
400 nM motsvarar blåviolett ljus och 700
600nm nM infrarött ljus.
På dagen är människans öga som mest känsligt för strålning vid ca 550nM och på natten
kring 507nM. Man bör därför titta på ljuskäl500nm lans spektralfördelning vid planering av ljus.
Den högsta visuella ljuskvaliteten får man
då alla våglängder i det ”synliga” spektrat
   !  !
400nm ljuskällans färgåtergivning.
Hur man läser beteckningar
I beteckningar för ljuskällor skrivs färgåtergivning och färgtemperatur med ett tresiffrigt nummer, t ex 830. Här står ”8”
för att ljuskällan har Ra-index 80 och ”30” för att färgtemperaturen är 3000 Kelvin.

Effekt
En ljuskällas effekt är den energi som ljuskällan förbrukar.
Effekten mäts i watt (W).
%&
Y'@"     #!  !# '
alstras ifrån ljuskällan i alla riktningar.
Ljusstyrka
Den ljusstrålning en ljuskälla avger i en angiven riktning.
? )  Z#[
Luminans
% '@ $  ? #&
Belysningsstyrka
% '@"
(lx).

$   ?  \

Ljusutbyte
]"!$   '@"Z [#!" 
(W) som visar en ljuskällas effektivitet. Mäts i lumen/watt

%&

ka

Lum

styr

inan

s

Ljus

Foto: Patrik Gunnar Helin

Foto: Patrik Gunnar Helin
Belysningsstyrka

Ljusmiljö med ”kalla” färgtemperaturer.

Ljusmiljö med ”varma” färgtemperaturer.
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Energieffektiv och miljövänlig belysning
Ljuskällan
För att en belysningsanläggning skall vara energieffektiv är
det viktigt att noga överväga val av ljuskälla. Ljuskällans
    '@"  ' $ #!
livslängd. Hur mycket ljus ljuskällan avger i förhållande till
effekten anges i lumen/W.
Ex på olika ljuskällors effektivitet:
'(  $)*+! 89** ! ;<=+"
En Metallhalogenljuskälla 35W ger 3600lm vilket ger 103 lm/W.

Livslängd/ljusnedgång anges i servicelife eller medellivslängd.
* #  _     '@"$$#!    _$$ '@"?   
innebär när hälften av lamporna har slocknat, och tar ingen
hänsyn till ljusnedgången. I belysningsprogramet anges ljuskällornas livslängd i servicelife då det anses mest rättvisande.
Eftersom fabrikanterna ofta anger livslängder i medellivslängd
ser man inte den direkta ljusnedgången. Fabrikanterna har skyldighet att redovisa den faktiska ljusnedgången för en ljuskälla.
Man tittar då på hur många procent av ljuset som är kvar efter en
viss tid. Titta också på ljuskällans lampbortfall, d v s hur många
procent av lamporna har slocknat inom en viss tid.
>?  
innan den planeras in i en anläggning.”

!$!

 

Då kvicksilverlampan förbjuds år 2015 bör man vid utbyte
tänka ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Med tanke på
hur länge dessa armaturer har suttit där idag så skall den nya
           %   
ljuskällor som används för belysning av utomhusmiljöer. Här
presenteras kort alternativa ljuskällor, dess för- och nackdelar.
I redovisade utbytesintervall/år utgår vi ifrån en drifttid på
4000h/år för en belysningsanläggning utomhus.

Metallhalogen
Vad som karaktäriserar en metallhalogenljuskälla är dess goda
färgåtergivning som ligger mellan Ra 60-90 beroende på vilken
  '%     ^___`#!
4000K. Ljusutbytet ligger omkring 90-100 lm/W och servicelife ligger mellan 6 000-16 000 timmar. Vissa metallhalogenljuskällor har kraftig ljusnedgång, man bör därför titta extra
noga på dessa värden.
Y' ? )q! )=>q$=! 
metallhalogenljuskälla för utomhusbelysning. Den har en
färgtemperatur på 2800K och färgåtergivningsindex på 60-70
$Y'   z{ |_ }_#!
140W. Vid effekterna 90 och 140W är servicelife 80% på 16
000 h vilket ger den ett utbytesintervall på 4 år. De lägre effekterna har dock endast ca 75% av ljuset kvar efter 16 000 h.
På traditionella metallhalogenljuskällor krävs utbytesintervall
på 2 år för att ha 80% av ljuset kvar vid byte och 2,5 år för att
ha ca 74% ljus kvar vid byte. Byter man dessa vart tredje år har
man i vissa fall bara ca 40% ljus kvar efter 3 år. Med ljuskällan
? # )%?>C ^{q!  #|{ # 
efter 3 år.
   '  $  '  #    '@"
i förhållande till effekten och kan skifta i färgtemperatur och
färgåtergivning vid ljusreglering. Metallhalogenljuskällan har
ett relativt högt inköpspris och kostar ibland dubbelt så mycket
som en högtrycksnatrium.
Högtrycknatrium
Den vanligaste ljuskällan för utomhusbelysning är högtrycksnatrium. Ljusutbytet är högt, mellan 80-130 lm/W och servicelife ligger mellan 12 000 och 16 000 timmar. Ljuskällans
tändningstid beror på omgivningstemperaturen men tar ca 6-10
minuter. Vissa ljuskällor går att ljusreglera, dock kan de i vissa
fall minska i effektivitet (lm/W) vid ljusreglering. Ljuskällans
främsta nackdel är dess färgåtergivningsindex som ligger på
 &_#!  &___`%# " 
högtrycksnatriumljuskällor med Ra60 och 2000K.

LED
Den relativt nya ljuskällan LED blir allt vanligare i belysningsanläggningar utomhus. Den har ett ljusutbyte på ca 50-100lm/W
beroende på vilken färgtemperatur ljuskällan har. Dioderna med
kallare färgtemperatur har ett högre ljusutbyte än de med varm
färgtemperatur. Diodens livslängd anges ofta som servicelife
70% och 50 000h. Den tänds direkt oavsett om den är varm eller
 #! $  '       '@" "!$ 
till effekten, den bibehåller även färgtemperatur och färgåtergivning vid ljusreglering. Dioden är också vibrationstålig. Nackdelar
med ljuskällan är att den har ett högt inköpspris i förhållande till
andra ljuskällor. En annan nackdel är att utvecklingen på armaturer för ljuskällan ännu inte nått så långt, bländning är i många fall
ett problem. Ljuskällan kan också variera mycket i kvalitet vilket
ofta hänger samman med priset. Vid val av denna ljuskälla bör en
provarmatur köpas in och utvärderas visuellt.
Kompaktlysrör
Kompaktlysrör är inte så vanlig i större belysningsanläggningar
utomhus men kan vara en alternativ ljuskälla då man vill ha lägre
#! $    %    "
avsedda för utomhusbruk med servicelife 78% runt 12 000h.
Vid val av kompaktlysrör bör temperaturkänsligheten utvärderas
noggrant, använd så kallade ”termorör” vid behov. Ljusutbytet
ligger på ca 74 lm/W och har ett Ra-värde på 80 och färgtemperaturer mellan 3000-4000K. Inköpspriset är relativt lågt. Ljuskällan tänder direkt oavsett om den är varm eller kall och går att
ljus-reglera. Vid ljusreglering förändras dock färgtemperaturen.
Induktionsljus
Induktionsljuskällan är inte vanligt förekommande då ljuskällan och dess tillhörande komponenter monteras in i armaturen
på fabrik och ses som en engångsarmatur. Ljusutbytet ligger på
ca 75 lm/W och servicelife 90% och 60 000h. Ljuskällan tänder
direkt oavsett om den är varm eller kall och går att ljusreglera.
%    &__z___`#!! 
Ra-index på Ra80. Ljuskällan har ett högt inköpspris i
förhållande till andra ljuskällor.
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Armaturen
För att skapa en energieffektiv anläggning ska armaturen ha
en hög verkningsgrad och vara av sådant slag att den fyller
sin tänkta funktion. Armaturens verkningsgrad beror på dess
  @  #!  ]" $ 
på armaturens verkningsgrad får man ofta fråga fabrikanten.
Då man skall använda armaturer bestyckade med LED bör
man vara tydlig med att fråga efter armaturverkningsgraden
för att inte få verkningsgraden för ljuskällan vilket kan ge ett
helt annat värde. Det är viktigt att använda avskärmade armaturer som belyser det man vill skall belysas och inte släpper
onödigt ljus upp i himmeln. Det spilljus som inte belyser
något utan går rakt upp i himmelen kallas för ljusföroreningar.
Ljusföroreningar försvårar orientering för många djurarter,
släcker delvis eller helt ut stjärnhimlen och är dessutom ett
slöseri med energi. Det engelska uttryck för denna förorening
kallas ”Light pollution” och är något som uppmärksammas
mycket av bland annat astronomer som på många håll i
världen inte längre kan se stjärnhimlen på grund av ljusföroreningar i atmosfären. Idag ser man därför armaturer med
märkningen Dark-sky-friendly där inget ljus släpps ut
över horisontalplanet.

Styrning
]"    #! '""' !   lysningen med speciella don, styrsystem och effektsänkningar.
I många fall släcker man varannan armatur för att spara energi.
”Varannan armaturmetoden” är ett väldigt dåligt sätt att lösa
problemen på då man lämnar ”mörka hål” mellan armaturerna.
%$   #!! " ! velsen eftersom ögat inte hinner adaptera mellan de ljusa och
mörka partierna på vägbanan. Då man använder denna typ
av metod uppnås heller inte kraven på jämnhet enligt VGU.
%$   $    #!$
  Q)        
dimring genom styrning. Vid styrning av gatubelysningen bör
  $ !#!  $
trygghetsupplevelsen utvärderas noggrant.
Ljusmiljön
Den viktigaste parametern vid belysningsplanering är att
välja rätt ljus på rätt plats. Ta hänsyn till sambanden i staden
och omkringliggande belysning när placeringar och ljusnivå
 '!"  ' $         
         # #  'nivå kan denna upplevas som mörk. Det leder till att man
 !"'  ' $    % 
" ' @ tion och är oftast slöseri med energi. Planera istället det nya
ljuset i nivå efter det redan existerande så sparar man både
energi och tar hänsyn till miljön.
Med ett helhetsgrepp för belysningen i staden kan ljusnivåer
och ljusets riktningar kontrolleras. Man bör sträva efter harmonierande ljusnivåer i staden, därför bör kommunen även kontrollera och granska belysning för t ex lysande reklamskyltar.

LCC - Life Cycle Cost
I en livscykelkostnad beräknar man den totala kostnaden för
en anläggning. I kalkylen beräknas kostnaden för investering,
underhåll och energianvändning under anläggningens livstid.
?!'  Y))   '"   
alternativ. Vid projektering av belysningsanläggningar för
 ! "Y))  " " ställa hållbara lösningar.
Vid inköp av en belysningsanläggning är det viktigt att inte
bara titta på vilken produkt som har lägst investeringskostnad
utan även vilken produkt som har lägst energikostnader och är
minst kostsam att underhålla. Energikostnaderna under produktens livslängd spelar nästan alltid större roll för de totala
kostnaderna än vad investeringskostnaderna gör. Man måste
alltså vara noga med att utvärdera inkomna offerter med
hänsyn till både investeringskostnad, underhållskostnad och
energikostnad för hela den beräknade livslängden.
Energi- och underhållskostnaderna varierar under årens lopp
och det är svårt att förutsäga hur stora variationerna blir.
För att förenkla beräkningen kan kostnaderna för elenergi
och underhåll antas vara lika stora varje år. Energi- och
underhållskostnaderna under livslängden beräknas om till
dagens pengavärde med hjälp av nuvärdesfaktorn. Då kan
alla kostnader jämföras med varandra, investerings-, energioch underhållskostnad.
=$  !  
 "   Y))

 \ 

Satellitbild över Europas ljus på natten.
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Drift och underhåll
En gammal smutsig armatur nyttjar lika mycket energi som en
hel, ren och ny armatur, men ger den lika mycket ljus? Självklart
ger den inte lika mycket ljus, rengöring av armaturer bör därför
ske regelbundet för att bibehålla armaturens verkningsgrad. Armaturer med plastkupor har större behov av rengöring och underhåll då de snabbare blir smutsiga och gulnar i plasten. Rengöring
av armaturer bör ske i samband med ljuskällebyten. Armaturer
med planglas blir inte smutsiga lika snabbt och de gulnar inte i
plasten eller förstörs av UV-strålning från sol eller ljuskälla.
Planglaset är även väldigt svårt att ta sönder.

Vandalism
För att undvika vandaliserade armaturer bör man i områden där
risken för skadegörelse är stor använda sig av slagtåliga armaturer. Armaturens IK-klass anger hur slagtålig den är, skalan går
från IK00-IK10, där IK10 innebär att armaturen tål ett direkt
slag med en slagenergi av 20 joule. Man bör dock använda
armaturer med diskret utformning, gärna armaturer utan stora
lysande ytor. Undvik om möjligt armaturer med galler eller
för robust utseende. Allt för robusta ger fel signaler och skapar
känslan av en otrygg miljö.

  ' "$ '@"  $     $     "     
anläggningen vid nyprojektering är beräknad med en bibehållningsfaktor på 0,8 och man har en ljuskälla med servicelife på
80% får man planera ljuskällebytet efter angivet servicelife.
      '         
    '       % 
för att inte ge en oregelbunden ljusbild eller ljusfärg på vägen
samt för att hålla en enhetlig linje av ljuspunkter.

Genom att snabbt åtgärda vandaliserade armaturer ges intrycket
av nolltolerans mot vandalism. Miljön blir mer trivsam och
#   '"=$$ $ @ 
vistas i stadsrummet och därmed skapas mindre utrymme för
  " >    ! !  #
att åtgärda klotter samma dag som det upptäcks. Samma snabba
åtgärder är önskvärt även vad det gäller skadegörelse av belysningsanläggningen i den mån det är möjligt. Ett lager med
reservdelar till armaturer förenklar och påskyndar dessa åtgärder.

För att inte armaturer skall stå släckta och därmed skapa osäkra
och otrygga miljöer bör en underhållsplan för ljuskällebyten följas.

Vegetation
Till underhåll hör också att sköta omgivningsmiljön. Rena ytor
@  ' #!  '"
som ljusare. Likaså skall vegetation beskäras så att inte träd och
buskar skymmer ljuset. Beskärning av buskar och träd måste
ske för att armaturer inte skall försvinna i grönska eller att
grenar skuggar ljusbilden på ett negativt sätt.

Utfasning av Kvicksilverlampan
_{"' #    '   
typer av armaturer bestyckade med kvicksilverljuskälla
kommer därför inom de närmsta åren behöva bytas ut och
ersättas av nya armaturer med nya ljuskällor. Kvicksilver   $  #! #J  
med åtgärder för att byta ut dessa bör hela belysnings    "J     
sammanställning av typarmaturer som är aktuella som utbytesarmaturer. Genom att använda dessa armaturtyper minimeras
     #! '   ! 
kommun vilket förenklar underhållet.

Upphandling av driftentreprenad
>
 #!  $    "
"      @  !
#!!       
  #  #!    $Q)  
hållplatser, tunnlar, övergångsställen, parker eller områden
där primärt fotgängare vistas skall ske omgående. Parametrar
som ”löpande underhåll” och ”procentuell släckningsgrad” bör
   Q)  #! "*
anläggningsägare bör man ta ansvar för och regelbundet besöka
sin anläggning för kontroll och påpekande av släckta eller
trasiga armaturer.
Projektering
Vid projektering av belysningsanläggningar ska VGU användas
som vägledning. Vid projektering utvärderas enskild miljö och
dess behov av belysning.
Vid val av armatur vid projektering bör man noga utvärdera nya
produkter innan man beställer en fullskalig anläggning. Provljussättning av nya armaturer bör utföras då man säkerställer att man
får en bra och bländfri anläggning med okulära utvärderingar.
Vid projektering av belysningsanläggningar bör en ljusdesigner
konsulteras.

För att skapa trygga miljöer bör lummiga buskage intill gångoch cykelbanor beskäras till en höjd där man kan se över dem.
Buskar bör heller inte skymma eller bidra till dålig genomsikt
och överblick längs gång- och cykelstråk.

Gångstråk i stadsparken med god genomsikt utan höga buskar
intill gångbanan.
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Nulägesrapport - Belysning i Oskarshamns kommun
J    $         
          ! 
Ansvaret för belysning på allmän plats ligger hos Tekniska
    ! C 
För att skapa en sammanhållen miljö med ett stadsmässigt
#      !   
belysningskoncept. Armaturer, ljuskällor, stolpar och principer
för placering bör vara genomgående. I stadsmiljöprogrammet
  '"   ""  $ 
möbler där företrädesvis svart ska användas. Undantag från
programmet skall göras i miljöer med särskild identitet. Då
man i stadsmiljöprogrammet arbetat fram ett gestaltningsprogram för att få en enhetlig, sammanhållen och attraktiv
centrumkärna följer belysningsplanen dessa riktlinjer.
I allmänna åsikter kring stadens utformning framkommer genom erfarenhet från trygghetsvandring och handelsutredning
$    #!
        $ $$`   
(   " "  
! #  ! 
I samband med handelsutredningen, där ca 290 personer
svarade på frågor, framkommer efter analys att för många är
missnöjda med miljön i centrum. I belysningsplanen ingår den
inre stadskärnan som en del där belysningen ska bli en del i
arbetet med att göra stadskärnan till en attraktiv, trivsam och
   @   

Armaturer och stolpar
J#  !    *#! * 
på arm. Den förmedlar här en stadsmässig karaktär och passar väl in i miljön. Armaturen och stolpen är svartlackade. I
övrigt används genomgående traditionella standardarmaturer
   WW$$   Q) #!
i parker. Dessa armaturer är ofta effektiva och smälter bra in i
miljön utan att ta för stor plats visuellt. Dock kan denna ”standardlösning ” på vissa platser uppfattas som slentrianmässig.
Det kan göra att vissa miljöer uppfattas som underprioriterade
och därmed mindre trevliga och trygga.
I stadskärnan används 6m höga stolpar för att belysa bilvägar. Denna stolphöjd smälter väl in i miljön och står i god
proportion till bebyggelsen. I allmänhet används relativt
 
 !"'  %#  
där stolphöjderna ibland är något höga vilket skapar känslan
av överdimensionering och där man som människa känner sig
liten och undergiven. Därigenom skapas känslan av otrygghet.
Energieffektivisering
?     !       der för belysning. År 2003 antog Tekniska nämnden ett utbytesprogram för byte av kvicksilverarmaturer i hela kommunen
till nya armaturer för högtrycksnatrium. Mellan år 2003 och
2007 minskade man energiförbrukningen för gatubelysningen
med över en miljon kWh.

J   !    
andra städer i Tyskland, Polen och Litauen i ett EU-projekt
kallat ”LED light in public space”. Tekniska kontoret arbetar
med att ta fram självförsörjande lyktstolpar som är anpassade
  !   #!"  Y 
på www.ledlightproject.eu.
Projektering och underhåll
 ! C !   $$ derhåll och projektering av ny belysning i kommunen. Vid
nyprojektering använder man VGU som vägledning och man
strävar efter att använda ny energieffektiv teknik.
 #!  $ $  "röjning eller vandalisering åtgärdas snarast. Byte av trasiga
kupor behövs sällan utföras eftersom majoriteten av armaturerna har planglas.
För underhåll av belysningsanläggningen är kommunen
indelad i tre delar med ungefär lika många armaturer i varje
del. Gruppbyten av ljuskällor utförs i ett område om året. I
samband med det görs även den rengöring osv som behövs.
Då detta belysningsprogram föreslår olika ljuskälletyper med
olika livslängd för olika områden och gatutyper kräver detta
 #  "!$ J  ! 
ett underhållsintervall på 4 år är det onödigt att då byta vart
^$*   $   !"
underhållas mer ofta.

Ljuskällor
 !         $   
högtrycksnatriumljuskällor, men även LED-, metallhalogen#! #  '  (" # triumljuskällan har ett högt ljusutbyte och lång livslängd,
dock har den ett lågt färgåtergivningsindex och bör därför
 "     $ #!#   
överrepresenterade. Att färger återgivs korrekt är extra
viktigt i stadsmiljöer där växtlighet, byggnader och människor
skall framhävas och synliggöras på ett naturligt sätt för att öka
orienterbarhet, trivsel och trygghet.
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Inre Stadskärnan - Miljöprioritade gator
Inre stadskärnan innefattar stadens handelscentrala delar, så
som gågator, torg och gångfartsgator.
Gångfartsgator
Gångfartsgato # " @ #!$#! $      
på en liten yta. Därför är det viktigt att i centrumområden vara
mycket noga i planeringen av en belysningsanläggning. Platser
@   $#!   $   teras särskilt. Detta för att uppnå säkerhet och trygghet för både
#! $   
Q$         " 
och sin omgivning. Vertikalljus och god färgåtergivning är vik  !         '
med god färgåtergivning för att på ett vackert sätt återge färger
$\ !   #!   !" $
eftersom man bl a lokaliserar sig med färgsinnet, därmed ökar
även trygghetskänslan. Effektbelysning är också en viktigt del
för att skapa målpunkter, det medför även att orienterbarhet och
trivsel ökar. En trevlig stadskärna med god belysning lockar
@  #!    #!
trygg stadskärna.
Gångfartsgator i inre stadskärnan belyses med armaturer placerade tätt intill fasader för att inte ta för stor plats i stadsrummet samtidigt som de ger ljus på väggen bakom. Denna belysningslösning gör att staden upplevs som ljus och trygg och
ger ett stadsmässigt intryck. Vid placering av belysning utmed
fasad bör störande ljus in i fönster tas i beaktning. Linspända
armaturer bör undvikas för att behålla den genuina småstadskänslan och för att inte ge staden ett tak som skärmar av himmelsvyn. Då stolpplacering inte är möjlig övervägs armaturer
monterade på fasad och där linspända armaturer krävs används
samma armaturtyp som för stolpplacerad belysning.
Där armaturer placeras ensidigt ska armaturerna som regel
stå på samma sida av gatans hela längd. Det för att skapa en
avskalad lättorienterad anläggning.

J  Q  
armaturtypen passar väl in i miljön.

@$    !   
!!    
en trevlig miljö med mänsklig proportion.

# X  $  !!Q  
 "Z    [
! $
   J    "
Gator i inre
stadskärnan.

9

BELYSNINGSPROGRAM FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN 2011-06-20

Analys/Åtgärd
Y' $  #  !    ' 
och något låga med undantag för stråket Hamngatan, Kungsgatan och Östra Torggatan som har väldigt hög ljusnivå.
Främst används armaturen Stockholm - Stolpe som är en
klassisk armatur som passar både till ny och äldre bebyggelse,
denna armatur signalerar att man är i stadens kärna. Armaturerna står placerade utmed fasaderna och tar därmed inte för
stor plats i stadsrummet.
*#!  $#!  #!$
metallhalogen, högtrycksnatruim och kvicksilverljuskällor
 J#$ " $ W 
på” med ny belysning utan att ta bort den gamla. Vid nyprojektering bör gammal belysning demonteras och en enhetlig
anläggning planeras. Även de gamla mindre Stockholmsarmaturerna utmed Östra Torgatan bör tas bort då de står väldigt
tätt, är bestyckade med kvicksilverljuskällor, är mindre än nya
armaturer och har lägre stolphöjd.

Teknik och rekommendationer
Miljöprioriterade gator
Armatur
Armaturtyp:

C

]J! 
]^!

Stolpe
Typsektion för belysning på gator i inre stadskärna.

Höjd:
Arm:
Kulör:

6,5m
1,5m
RAL9005

Ljuskälla
Ra-Index:
%! _
Ljusutbyte:
Färgtemperatur:

Stockholmsarmaturerna längs Hamngatan-Kungsgatan är stra  # #! '
Detta är ett mycket bra sätt att planera belysning för att få den
   $#!    
fortsättningsvis ska man undvika att placera belysning efter
exakta stolpavstånd. Stolpavståndet bör dock inte överstiga
25m för att uppnå en viss jämnhet.

min. 60
";$`J   )*cw9*** z
min. 95 lm/W
2000-3200K

Ex på Ljuskälla:
CosmoWhite CPO-TW - Philips

Belysningsklass enl. VGU 04
Belysningsklassen fungerar som vägledning vid
projektering av anläggningen. Vid projektering ut   
 
 !"
 ! ! $ !$!{[  !

bilväg i inre stadskärnan.

J   $
används idag för att belysa
gator i inre stadskärnan.

CE4
- Medelbelysningsstyrka 10 Lux
- Jämnhet minst 0,4

Typexempel
 !"
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Inre Stadskärnan - Torg och gågator
vertikal belysning på Stora torget. Det kan uppnås genom att
belysa vackra fasader, träd och konstverk. För att ytterligare ge
upplevelsen av ett luftigt torg bör antalet stolpar reduceras. För
att minska antalet stolpar kan armaturer placeras i kluster på
några få höga stolpar för att belysa parkeringar (se parkeringar
i inre stadskärna). Belysningen i cykelparkeringen med tak på
Stora torget kan med fördel ersättas med effektbelysning för att
skapa en tryggare och mer stadsmässig karaktär på torget.

Torg och gågator
På torg och öppna platser skall belysningen både ge trygghet
och säkerhet. Den skall vara dekorativ för att nå ökad trivsel
och göra torget attraktivt att vistas på. Torg karaktäriseras av
stora öppna ytor med god genomsikt. Då man planerar belysning för denna typ av yta bör man sträva efter att behålla den
öppna luftiga känslan som ett torg ger. Torget är ett andrum där
man till skillnad från trånga gator kan blicka upp mot himlen
och röra sig fritt.
För att skapa ett ljust rum är det bra att använda omkringliggande byggnader och träd för att skapa ljusa vertikala ytor som
ramar in torget. Med fasadljussättningar skapar man ett ljust
rum utan att för den skull ha höga ljusnivåer på marken mitt på
torget. Vid fasadljussättning bör man välja vackra byggnader
som framhäver och förtydligar stadens identitet.
Belysning bör främst placeras i utkanten av torget för att
!$ "!       
e x skapa gångstråk med lägre pollararmaturer eller genom att
 # $!"   @   $=$$  
torg står ofta en vackert utformad lyktarmatur placerad i mitten
$ ?  #    #$"' ! 
skapa en kombinerad lösning med belysning och konst.
På gågator i staden bör lägre placerad belysning användas för
att förtydliga att det är bilfria gator. Med lägre placerad belysning skapas småskaliga, trevliga och intima miljöer i människans perspektiv. Dessa armaturer och stolpar bör samspela med
miljön runt omkring och vara mer ”påkostade” för att skapa en
attraktiv stadsmässig kärna.
Stora Torget Analys/Åtgärd
Stora torget kan betraktas som en gångfartsyta, alt. ett torg, där
bilvägar och gångytor skiljs åt. Eftersom hela torget är belyst
med armaturer på höga stolpar får man uppfattningen av att
 '"  "  %$    
armaturer på arm ger ett rörigt intryck och gör det svårt att snabbt
bilda sig en uppfattning av torget. Det gör också att torget tappar
en del av den öppna luftiga känsla som ett torg bör inge.

Stora Torget:
} $  ![!$!

parkeringar försvåras orientering på torget.
}$! !   !  
bort torgets luftiga känsla.
}  ! ! !  "
}%$!= $ ! !  "
}   ! ! "

Västra Torggatan/Flanaden Analys/Åtgärd
Västra Torggatan som binder ihop Stora och Lilla Torget har lägre
stolplyktor som tydligt visar att det är en gågata. Armaturerna
är dock gamla och ger inte tillräckligt med ljus. Denna belysningsprincip för en gågata är bra och bör även användas på Flanaden.

Stora Torget, Lilla
# ! 

 !!=& "

För att skapa ett torg där bil- och gångytor skiljer sig åt belyser
 )     *   Q$ $" ' $$   $    
med lägre placerad belysning i form av parklyktor eller pollare.
För att skapa ett torg som betraktas som gångfartsgata bör lägre
placerad belysning i form av t e x stolplyktor belysa både biloch gångytor för att signalera en fartsänkning.
      $     
bilgator och gångytor skiljer sig åt bör skalan på belysningsan    "      $   (" 
stolpar signalerar högre fart medan låga stolpar signalerar en
   "   %   #!
  '"" $    # %   
stråket över torget skulle ytterligare förstärkts som gångstråk
genom att använda lågt placerad belysning. Trots många armaturer upplevs torget idag som mörkt på grund av avsaknad av
vertikal belysning. De horisontella ljusnivåerna är något låga
för att vara en central miljö. För en högre upplevd ljushet krävs

11

BELYSNINGSPROGRAM FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN 2011-06-20

Lilla Torget Analys/Åtgärd
=$Y        $ >gatan men de sitter här i kluster. Armaturerna är placerade i
    $   "
  '"
Längs torgets långsidor står armaturer placerade utmed husväggarna vilket i sig är bra för att behålla öppenheten. Stadsmässiga armaturer och ljuskällor saknas vilket gör att torget
upplevs som något eftersatt.
Armaturer som står utmed husväggarna bör ersättas med vacker
fasadljussättning för att skapa ljusa vertikala ytor på torget sam         #!@  
Köpmansgatan. Framför Handelsbanken bör rundstrålande
parkarmaturer placeras för att ge ljus på nedre delen av fasaden.
Lilla torget omsluts av vackra fasader som med fördel belyses
för att skapa upplevelsen av ett ljusare torg samtidigt som man
ökar trivseln på torget.

Teknik och rekommendationer
Torg och gågator
Armatur
Armaturtyp:

D, G, H

]^[^ 
]'"   

   !

 

Stolpe
#   $  
  " ningens höjder anpassade till människans perspektiv.

Höjd:
Kulör:

4m
RAL9005

Ljuskälla
Ra-Index:
%! _
Ljusutbyte:
Färgtemperatur:

min. 60
";$`J   )*cw9*** z
min. 95 lm/W
2000-3200K

Ex på Ljuskälla:
- CosmoWhite CPO-TW - Philips
{%'@[ 

{( `%! 8$z

 "

Belysningsklass enl. VGU 04
Belysningsklassen fungerar som vägledning vid projektering av anläggningen. Vid projektering utvärderas
 
 
 !"

'X  $ !   !
 !
 !   
  "

CE4
- Medelbelysningsstyrka 10 Lux
- Jämnhet minst 0,4

 

)  ! !   !    ning. Det borde användas på båda torgen för att skapa trivsamma, vackra mötesplatser. De små träden på Västra Torgatan och
på Lilla torget är exempel på objekt, förutom konst, statyer och
fasader, som med fördel kan belysas på ett vackert sätt.

Typexempel
armaturstråk för
 !
!$! 
inre stadskärna.

CE5
- Medelbelysningsstyrka 7,5 Lux
- Jämnhet minst 0,4

Exempel på träd
som kan effektbelysas.
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Inre Stadskärnan - Parkeringar
Bilparkeringar
För att nå en jämn belysning på stora ytor som parkeringar
krävs ofta många stolpar. Antalet kan minskas på större par     ' !"   @   $
Stora bilparkeringar bör belysas med ytstrålkastare för att med
få armaturer få en jämnt belyst parkering. Mindre parkeringar
kan dock belysas med armaturer med vägoptik. På parkeringar
bör ljuskällor med god färgåtergivning användas för att man
 #!   !        
av plank eller har dålig uppsikt är belysning extra viktig då
man lätt känner sig inträngd och otrygg. Parkeringens belysning ska samordnas med intilliggande vägar, fastigheter och
verksamheter för att skapa en sammanhängande, attraktiv och
trygg miljö.
Cykelparkeringar
)    #  "      
belysning, omgivande spilljus räcker inte alltid för att ge tillräckligt ljus. Man bör ha i åtanke att man ska leta fram cykelnyckar ur väskan och låsa upp cykeln utan att behöva använda
ljus från mobiltelefonen. Att stå i mörker och fumla efter
cykelnyckeln kan vara en stor otrygghetsfaktor. Att snabbt
     #  $ #!#$
nödvändighet, därför bör god färgåtergivning på ljuskällan
   !)       
med ljus från en parklykta, pollare eller belysning monterad i
 $ 
Analys
]   #  #!#       hamns inre stadskärna har ingen belysning alls. Dessa miljöer
upplevs som mörka och otrygga att vistas på eller passera.
Bil- och cykelparkering på resecentrum saknar belysning liksom
parkeringar vid Bioplan, sistnämnt område upplevs som väldigt
otryggt att passera. Parkeringsplatserna på Lilla torget har belysning men har låg ljusnivå. Stora torget har många armaturer
av samma typ på parkeringarna som på gågator och bilvägar
runt omkring. Dessa parkeringar skapar ett förvirrat intryck och
ojämna ljusnivåer på torget.

Teknik och rekommendationer Parkeringar
`~   ! _# !

!$! z

Armatur
Armaturtyp:

E

]$

Stolpe
J ! !   ! 
 
 "J    "
{
   !
i inre stadskärnan.

 _
Kulör:



9{)
RAL9005

Ljuskälla
Ra-Index:
%! _
Ljusutbyte:
Färgtemperatur:

min. 60
";$`J   )*cw9*** z
min. 95 lm/W
2000-3200K

Ex på Ljuskälla:
- CosmoWhite CPO-TW - Philips
{%'@[ 


 "

Belysningsklass enl. VGU 04
Belysningsklassen fungerar som vägledning vid projektering av anläggningen. Vid projektering utvärderas
 
 
 !"
CE4
- Medelbelysningsstyrka 10 Lux
- Jämnhet minst 0,4
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Lokalnät
$"   Q #!     
  "  
*    $    
staden med en genomsnittlig hastighet på 50km/h. Belysningen på lokalgatan skall underlätta orientering för både bilister,
# #! $   #!" !#!
trygghet på och bredvid vägarna. På lokalgator är det också
viktigt att belysningsanläggningen anpassas till gatans och
omgivningens karaktär.
Analys/Åtgärd
J#  !  !"  $    
stolpar och ljuskällor anpassas till omkringliggande miljöer.
På gator som planeras att växa in i stadskärnan bör planering
enligt avsnitt 1., Inre stadskärna, övervägas.
På övriga lokalgator i staden eftersträvas avskalade belysningslösningar som ger fri sikt, är enhetliga längs hela gatan
och som underlättar orienterbarheten. Det är viktigt att gaturummet inte upplevs som stökigt och att orienterbarheten
underlättas både dagtid, då stolparna syns, och nattetid, då
främst ljuspunkterna framträder.

Där extra belysning krävs för gång- och cykelbanor rekommenderas lägre placerad belysning. Detta kan uppnås genom separat
stolpbelysning eller genom kombinerad stolpe med armaturer i två
höjder. Se även VGU, 5.2 Gång- och cykelvägar intill körbanor.

Teknik och rekommendationer Lokalnät
Armatur
Armaturtyp: A, B
]J  

Stolpe
 _
Arm:
Kulör:



){w*
0-1m
Varmförzinkad

Ljuskälla
Typsektion, stolpe
med armaturer i
två höjder.

Ra-Index:
%! _
Ljusutbyte:
Färgtemperatur:

min. 60
";$`J   )*cw9*** z
min. 95 lm/W
2000-3200K

Ex på Ljuskälla:
- CosmoWhite CPO-TW - Philips
{%'@[ 


 "

Belysningsklass enl. VGU 04
Belysningsklassen fungerar som vägledning vid projektering av anläggningen. Vid projektering utvärderas
 
 
 !"

OStolparmar bör undvikas, de kan skapa ett rörigt intryck.
Då stolparmar krävs bör raka armar användas.
O*   "'  # $      ! 
gatans längd. Detta för att skapa en avskalad belysningsanläggning och för att förenkla orientering.
O*   # " "' !   
för att smälta in och inte ta för stor plats i gaturummet.
O%   "Q) !"  "' 
   " #!Q) 

Gata - MEW4
{
  =*[<
- Jämnhet minst 0,4
GC-väg- S3
- Medelbelysningsstyrka 7,5 Lux
- Min. belysningsstyrka 1,5 Lux

   "  " "  !#!   "      
med planglas ger också en högre bibehållningsfaktor och
längre livslängd på armaturen.
Del av lokalnät
i staden.
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Gång- och cykeltunnlar
 $ " $ #!#     
otrygga. För att öka tryggheten är det viktigt att hålla området runt omkring fritt från höga buskage och annat som kan
skymma sikten. Att man tydligt ser vad som döljer sig bortom
tunnelmynningen är lika viktigt som god belysning i tunneln.
Förhållandet i ljusnivå i och utanför tunneln kan behöva jämnas
ut både dag och kvällstid. Är det ljust ute behövs mer ljus i tunneln, är det mörkt ute ska ljuset i tunneln samspela med gatubelysningen utanför. Genom att använda armaturer och placeringar
för att skapa ett indirekt ljus skapas ett bländfritt vertikalljus
som skapar genomsikt i tunneln och gör att man kan se ansiktet
på personer som man möter. En dekorativ belysning i undergången som samspelar med belysningsnivån i området ger
platsen högre status och den upplevs som tryggare.
Armaturer med diskret utformning bör
användas, gärna utan stora lysande ytor.
Undvik om möjligt armaturer med galler
eller för robust utseende. Allt för robusta
ger fel signaler och skapar känslan av en
otrygg miljö. Bild till vänster: nedklottrad
robust armatur i tunnel.

^$     
  [$

$! $!"#!! $   
mörka ytfärgerna, klottret samt de trasiga robusta armaturerna
som signalerar att det är en ruff miljö där vandalism förekommer.

Ljusa ytmaterial bör användas, ljus marksten skapar både ett
  ##!! !" @   C   
sätt att skapa ljusare undergångar är att måla väggar och tak
 '  =$ @  '#! $ 
upplevs ljusare och tryggare. Det är också enklare att hålla
rent från klotter. För att visa nolltolerans mot klotter målas
väggen igen så snabbt som möjligt vilket blir ett mer kostnadseffektivt alternativ till dyr sanering av betong.
Analys/Åtgärd
Q$ #!#    !     
underprioriterade miljöer. De målade tunnelväggarna ger signal
om att man bryr sig om och tar hand om miljön. Man bör dock
     "  $@   '

    
Belysningarmaturer med asymmetrisk ljusbild monteras i tak
för att belysa tunnelns väggar. De målade väggarna blir belysta
samtidigt som indirekt ljus ger tunneln bländfri mjuk belysning.
Stolparmaturer placeras tät inpå tunnelmynningen för att
kvällstid jämna ut kontrasten mellan inne och ute.
Typarmatur:
Tuscan T5, Designplan/Flux
1x14W T5 3000K

Belysningen i tunnlarna uppfattas dock som underprioriterad,
@     #!  %   rerna är bestyckade med kvicksilverljuskällor som i slutet av
sin långa livslängd knappt ger något ljus alls. Denna ljuskälla
har också ett otrevligt grönaktigt sken. Längre tunnlar bör även
förses med belysning på dagtid för att jämna ut kontraster i
'!  #!*    "Q) "
placeras för att lätta upp kring tunnelmynningen.

GC-Tunnel med mörka ytfärger utan dagsbelysning. På dagen är
    
 $    
av den person man möter i tunneln.

GC-Tunnel med belysta väggar möts upp av GC-vägsbelysning.
`J  "Z?[9"8Z$!{
    !
%! 
[J ){w{9<{){z
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Gång- och cykelväg - Kristineberg
Belysning för gång- och cykelvägar skall vara bländfri, jämn
och för att öka trygghetskänslan bör även en zon på 3m utanför
Q)   %"     
 " $    " $ " #"
området. För att belysa denna zon kan spilljus från stolpbelysningen räcka, i vissa fall krävs dock kompletterande ljus för
   #  '     
med vägen för att fungera som målpunkter. Ljuspunkterna längs
Q)       " "   !* 
           Q) " 
och belysas för att öka trygghetskänslan.
Stolphöjden på gång- och cykelvägar bör ligga mellan 3-5m. Allt
för höga stolpar skapar känslan av underkastelse och därmed
otrygghet. Det är också viktigt att inte skapa ”falsk trygghet”
genom att belysa ”fel” stråk. Det vill säga, belys hellre ett stråk
   "   @   
folktomma stråk. Där människor satt i system att ta genvägar
och där stigar trampats upp bör man ta ställning till om man ska
belysa dessa gångstråk. Det bör särskilt tas i beaktning i anslutning till annars väl belysta miljöer, genvägen upplevs här med ett
”oadapterat öga” i stort sett som ett svart hål.

Analys/Åtgärd
Gång- och cykelvägen vid Kristineberg är belyst med en traditionell belysningslösning. En enkel armatur bestyckad med 50W
högtrycksnatruim på 5m hög stolpe. Armaturen har en bred ljus   "Q) `  lan de ljusa och de mörka partierna på vägbanan är något hög,
  "     " 
partierna så väl. Stolpavståndet borde alltså i denna anläggning
varit något tätare. Ljuskällans egenskaper gör även att färger på
personer och växtlighet inte återges på ett korrekt sätt.

Teknik och rekommendationer GC-väg
Armatur
Armaturtyp:
A - GC-vägar i stadsmiljö
B - GC-vägar i stadens ytterområden
D - GC-vägar i stadsmiljö

Stolpe
För att belysa en gång- och cykelväg där människan trivs, känner
sig trygg och där synprestationen främjas bör armaturer med
bred ljusbild och ljuskällor med god färgåtergivning användas.
Armaturen skall vara bländfri och placerad på en stolpe i höjd
och proportion till människans perspektiv. Armaturen bör även
vara utformad för att ge vertikalt ljus för att man ska se personen
som man möter på vägbanan. Det är mycket viktigt
för trygghetsupplevelsen.

Höjd:
Arm:
Kulör:

3-5m
Ingen arm
Varmförzinkad, RAL 9005

Ljuskälla
Ra-Index:
%! _
Ljusutbyte:
Färgtemperatur:

min. 60
";$`J 
min. 95 lm/W
2000-4000K

 )*cw9*** z

Ex på Ljuskälla:
- CosmoWhite CPO-TW - Philips
{%'@[ 
  "
{( `%! 8$z[`@z"

Belysningsklass enl. VGU 04
Belysningsklassen fungerar som vägledning vid
projektering av anläggningen.
GC-väg- S3
- Medelbelysningsstyrka 7,5 Lux
- Min. belysningsstyrka 1,5 Lux

#    !$!$!{

  !(  !"

Typsektion med stolphöjd anpassad till människans perspektiv.
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Övergångställe/passage
]"   #!   '""   
övergångsställen förses med separat belysning. Vertikalljuset
bör ökas i förhållande till vägbelysningen, det utan att blända
$        > #!Q)
vägar i anslutning till övergångstället bör också belysas för att
  
"  $   #!#   
övergångstället. Då ges ögat möjlighet att adaptera till det nya
ljusförhållandet på övergången.
Ett övergångsställe bör ha högre ljusnivå än vad gatan har
men man ska därmed inte överdimensionera belysningen. Med
för hög ljusnivå på övergångstället ser man som bilist gångtra    \   " $  let mycket sämre. Ögat adapterar då till de högre ljusnivåerna
och upplever övrig miljö som mörk.
 #    "" $  "        "     
sig enkelt känner igen och uppmärksammar övergången.

Övergång på Döderhultsvägen med dålig sikt.
^ #  >
belysning för övergångställe/passage”:



C >  "    " $  
placeras armaturen framför övergångstället sett i körriktningen. Med armaturen placerad framför övergångstället blir
personen vertikalt belyst framifrån och framträder tydligt mot
en mörkare bakgrund. Eftersom ögat dras till den ljusaste
punkten i dess omgivning är denna princip bra för att framhäva personer vid övergångställen.
Belysningsklass enl. VGU 04:
En belysningsklass lägre än vägen d v s högre ljusnivå.
Se även: VGU, 4.9 Övergångsställen
]"     " $  # 
stadskärnan kan dessa även utformas som förhöjda fartgupp, med
skild beläggning, accentueras med planteringar eller pollare.
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Fnyket och Besväret
]#!$ !    '"  ! 
Besvärsgatan är en passage förbi, den under 1800-talet uppförda
!   ! $$  
dagligt tal för Besväret. Grannområdet av likartad karaktär, med
bergig terräng och låga hus, kallas för Fnyket. Drottninggatan som
leder in i området är anlagd 1802 och delas av Drottningtorget, den
lilla kullerstensbelagda torgytan med pump och vilobänk, som här
får namnen Raketgränd och Klysgränd. Dessa gränder leder ner
mot Hamngatan. Källa: www.oskarshamn.se

Teknik och rekommendationer
Fnyket och Besväret
Armatur

Typsektion
med stolphöjd
anpassad till låg
bebyggelse.

Armaturtyp: F
]# 

Stolpe

Analys/Åtgärd
Belysningen i området består idag inte av tidsenliga armaturer eller ljuskällor. Fnyket med Raketgränd och Klysgränd
är belysta med Thorn Strata med 50W högtrycksnatrium på
5m stolpar. Denna armatur skämmer och passar ej in i denna
kulturhistoriska miljö, de höga stolparna står inte i proportion
till de låga husen och ljuskällan återger inte färger i miljön på
ett korrekt sätt.

Höjd:
Kulör:
]J  

$     "

Ljuskälla
Ra-Index:
%! _
Ljusutbyte:
Färgtemperatur:

Besvärsgatan belyses med armaturen Merkur från Aneta, en
gammal parkarmatur, med 125W kvicksilver på 3,5m stolpar.
Armaturen är gammal och behöver bytas ut då den är bestyckad
med kvicksilverljuskälla. Armaturen och stolpens höjd står,
i förhållande till armaturen i Fnyket, i bättre proportion till
bebyggelsen.

min. 60
"$`J   *c)*** z
min. 46 lm/W
2000-3000K

Ex på Ljuskälla:
- Master SDW-T - Philips
{   @{#`*+z{^ 
{   @{#' `8<+z{^ 
{%'@[ 
  "

Belysningsklass enl. VGU 04

Dock bör belysningen i båda områdena bytas ut till en mer
tidstypisk armatur med ”glödljuslik” ljuskälla för att förvalta
känslan av den historiska miljön. Ljuskällan bör ha god
färgåtergivning och en varm ljusfärg. Armaturerna bör ha ett
tidstypisk formspråk som liknas vid gamla gaslampor från
1800-talet. Stolpen bör vara en lackerad stolpe och kring 3m
hög för att stå i proportion till bebyggelsen samt ha ett vackert
påkostat utseende med detaljer. Typsektion se bild till höger.
Exempel på objekt som kan effektbelysas i området är trädet
på ytan innanför Drottningtorget som är markerat på kartan.
Detta träd kan belysas med en riktbar markstrålkastare.
(Armaturtyp H).

3-4m
RAL9005

Belysningsklassen fungerar som vägledning vid projektering av anläggningen. Vid projektering utvärderas
 
 
 !"
CE5
- Medelbelysningsstyrka 7,5 Lux
- Jämnhet minst 0,4

Fnyket &
Besväret.
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BELYSNINGSPROGRAM FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN 2011-06-20

Stadsparken - Gångstråk
Belysningen längs gång- och cykelstråk ska öka tillgänglighet
i Stadsparken även under dygnets mörka timmar. Stadsparken
blir då en levande miljö med människor i rörelse. Belysningen
bör belysa både marken och de människor man möter, därmed
ökar säkerheten, trygghetskänslan och trivseln.
Genom väl planerad belysning kan man styra människors
rörelsemönster. Många alternativa stråk sprider ut människorna
      ! %$@
väljer samma promenadväg blir platsen tryggare och säkrare.
Parkarmaturer med rotationssymmetrisk ljusfördelning används
med fördel för att träd och andra vertikala ytor ska belysas,
vilket ökar rumslighet och trivsel. Rymdljus ger en högre upplevd ljushet än om ljuset enbart faller på marken. Belysningen
i parken bör även ha god färgåtergivning för att framhäva växt!  "        
   *#   #!'"
effektbelysas för att framhäva platsens karaktär vilket ökar
igenkänning, orientering och trygghetskänsla.

Åtgärd
För att skapa en park som upplevs som trygg, trivsam och enkel
att orientera sig i skapas tydliga belysta stråk i parken. Med en
slinga ”Slinga” som leder besökaren runt i parken blir parken
nyttjad för motion och rekreation och besökarna leds att välja
samma stråk. Utmed slingan skapas även upplevelser i form av
effektbelysning. (Se sid 21).
Förutom stråket som bildar en slinga i parken bör korsande vägar belysas för att ge trygghet för de som använder parken som
genomfart ”Gångstråk”. Där parallella dubbla stråk är belysta
bör ena stråkets belysning tas bort. (Se bild på nästa sida.)
Exempel på belysta gångstråk
samt entréer:
Slinga

Slingan och gångstråken bör förses med rundstrålande parkarmaturer för att belysa vegetation kring gångstråken och ge en
tydlig parkkaraktär. För att förstärka, accentuera eller särskilja
stråk kan pollararmaturer användas. Armaturerna ska vara
karaktäristiska för Stadsparken och vara bestyckade med ljuskällor av god ljuskvalité. Ljuskällan bör ha god färgåtergivning så
att växter och föremål återges på ett korrekt sätt. Det blir då en
trevligare miljö att vistas i, vilket höjer statusen på parken och
ökar antalet besökare.

Entré

Entré

Gångstråk

Analys
Parken fungerar som promenadstråk samt som genomfart för
$ #!#   $   $# 
skolan, fritidsgården eller idrottshallen. Belysningen utgörs av
koffertarmaturer på varierande stolphöjder. Armaturerna ger ett
jämnt ljus på marken och ett visst spilljus utanför gångbanan.
Armaturerna är bestyckade med högtrycksnatrium vilket förvränger färger och ger en orangebrun ljusfärg i området.
Belysningen i stadsparken saknar idag karaktär då samma sorts
armaturer används på samtliga gång- och cykelvägar i staden.
Stadsparken har många olika gångstråk försedda med belysning. Det innebär att de som är ute och går sprider ut sig på
@   $     !  !
försvåras även av att armaturernas placering varierar mellan
vänster och höger sida av gångstråket.

Entré

Entré
Entré

Entré
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Typsektion med rundstrålande
armatur med stolphöjd anpassad till människans perspektiv,
samt till stadsparkens vegetation
 !!  "

Teknik och rekommendationer Gångstråk
Armatur
Armaturtyp: D, G

Stolpe
Höjd:
Kulör:

4m
Svart, RAL 9005

Ljuskälla
Ra-Index:
%! _
Ljusutbyte:
Färgtemperatur:

Där två gångstråk intill varandra båda är försedda med belysning
skapas en splittrad miljö som saknar ledning. Det är heller ingen
energieffektiv belysningslösning.

min. 60
";$`J   )*cw9*** z
min. 95 lm/W
2000-4000K

Ex på Ljuskälla:
- CosmoWhite CPO-TW - Philips
{%'@[ 

{( `%! 8$z

 "

Belysningsklass enl. VGU 04
Belysningsklassen fungerar som vägledning vid projektering av anläggningen. Vid projektering utvärderas
 
 
 !"
S3
- Medelvärde belysningsstyrka min. 7,5 lux
- Minsta belysningsstyrka 1,5 lux
- Minst 0,15 i jämnhet
Foto: Phosforos

Inspirationsbild, rundstrålande parkarmaturer.

Foto: Fagerhult

Inspirationsbild, rundstrålande parkarmaturer.

Vid brottsligt belastade platser eller där det är dold sikt
förespråkas istället belysningsklass S2.
S2
- Medelvärde belysningsstyrka min. 10 lux
- Minsta belysningsstyrka 3 lux
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Stadsparken - Entréer
Stadsparkens entréer bör framhävas med belysning för att skapa
en trevlig miljö och för att välkomna besökare. En tydlig entré
som är belyst ger säkerhet och trygghet och ökar orienterbarheten in till, och ut ur, parken. Genom att accentuera objekt inne i
parken, som syns från entréerna, skapas riktmärken vilket underlättar
   *  #!        
vid entrén för att förtydliga vägar och stråk genom parken.

utformas för att synas på avstånd och för att förtydliga entréer
både då man är på väg in och ut ur parken. Belysning på vertikala ytor, exempelvis på träd, ger inte bara en vacker effekt
utan ger även en högre upplevd ljushet vilket bidrar till säkerhet
och trygghet. Samtliga gångvägar som leder in till Stadsparken
bör förses med en skylt som förtydligar entrén.

Analys
%#     ! $@   !$ = kens placering gör den lättillgänglig för stadsborna och stadens
" % $*" Y$  
orienteringskarta över parken ger överblick. Entrén från Järnvägsstationen är märkt med en skylt in mot stadsparken. Övriga
entréer, från Båtgatan och tre stycken olika från Hantverksgatan,
saknar skyltar som visar att man är på väg in i parken.

Entré från Södra Långgatan.

Huvudentrén till stadsparken, från Södra Långgatan, är belyst
med dubbelplacerade armaturer och ger en tydlig ingång till
parken upp mot den belysta kyrkan. Övriga entréer till parken
är belysta med parkens gång- och cykelvägsarmaturer, men det
  #    
" #! nar besökare. Både vid entrén från kiosken vid Hantverksgatan
#! *" Y$  !  $ $
ljussatta med bara några få meter emellan, vilket ger ett vilseledande intryck.
Stadsparken är en öppen och välskött park med god genom  !%      ' 
sikten i parken. Det bidrar till ökad trygghet att man ser vad
man har runt omkring sig.
Åtgärder
Parkens entréer behöver förtydligas. De parkarmaturer som
gångstråken förses med skall börja redan vid entrén, så att
    '$ 
  Q) lysning. Ytterligare kan entréerna förtydligas med utsmyckande
belysning av träd eller objekt intill för att skapa en trevlig miljö
och välkomna besökare. Den utsmyckande belysningen bör

Entré från Båtgatan.

Entrén från Järnvägsstationen

 $ 

orienteringskarta vilket underlät     
!  sökare en välkomnande känsla.
Entré från Hantverksgatan
`   'z"

Entré från Hantverksgatan
`   z"

Entré från Haverks-gatan (Vid
 ! #  z"
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Stadsparken - Effektbelysning
Effektbelysning av objekt eller platser skapas för att öka trivseln
och upplevelsen av parken. Även trygghetsskänslan ökar då
     Q)   

Genom att belysa de objekt/platser vi ger förslag på bjuder man
besökaren på en upplevelserunda genom Stadsparken. Man kan
lätt orientera sig och känna sig trygg tack vare att man ser nästa
belysta målpunkt.

Belysning i övriga parken är lika viktig som belysning på gångvägen. Denna typ av belysning lättar upp omgivningen och medför att man ser vad som sker längre in i parken och inte bara på
gångvägen. Överblicken av området blir god då sikten breddas.
%"      '
eller platsen. De ljussatta platserna skall utgöra målpunkter och
ange riktning för att öka orienterbarheten. De utvalda objekten/
platserna får gärna variera något i ljushet och belysas med olika
ljusnivåer och ur olika vinklar. Då skapas liv och en känsla av
rum i parken. Ljusnivåerna bör dock inte stå i allt för stor kontrast
till varandra, effektbelysningen planeras i förhållande till gångoch cykelvägsbelysningen. De belysta områdena skapar upplevelser och platser för paus och trivsel.
Armaturerna skall vara diskreta, alternativt placeras så de inte
drar uppmärksamhet till sig, det för att inte inbjuda till vandalism.
Analys/Åtgärd
Kyrkans fasadbelysning utgör idag ensam effektbelysning i
Stadsparken. Den blir ett vackert blickfång i parken och syns från
@ !$ %'  "     
man har dock varit sparsam med effektbelysning i parken. Ett
träd bakom kyrkan har varit belyst, armaturen har dock utsatts för
vandalism.
Parken har stor potential när det gäller att skapa upplevelser för
besökaren. Då genomsiktligheten är god skulle belysta objekt/
platser bli blickfång även från håll. Parkens mörka hål försvinner
och istället får man referenspunkter som förmedlar avstånd och
ger dig en helhetsuppfattning av parken.

Rekommendationer Effektbelysning
{   
{  = !
- Ljuskällans spektralfördelning skall väljas utifrån vilka
färger i objektet man vill framhäva.

  $
säkerställa att effekten blir som önskat. En ljusdesigner skall
därför stå för projektering av effektbelysningen. Det är viktigt att
        "

1
Oskarshamn kyrka syns med sin fasadbelysning
$&  $ 
    $!
 !$     !"

Exempel på platser
för effektbelysning:
1. Oskarshamn kyrka
"$ 

3. Minnessten
4. Pergola
5. Bergsvägg
6. Staty i damm
7. Allé upp mot skogen
)"Z    
9. Lusthus vid fågeldamm
10. Träddunge

1

2

4

3

10

5
)

7

6

9

Flera av byggnaderna intill Stadsparken saknar fönster och har
sina gavlar vända in mot parken vilket gör att det saknas insyn i
området. Det är därför ännu viktigare att parken är väl belyst för
att skapa trygghet.
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2

3

!$    J   
[ !
 " $ !    $ !  !! 
 
mjukt, varmt, släpljus på bergspartiet framträder
området även kvällstid. Med ljus intill bänkarna
  !
!! känslan. Belysningen får inte blända de som vistas
 $ "@         
$&  $ 
 jön. Belys trädkronan med strålkastare underifrån.
@$$   
!   träder tydligt, vilket ger en trolsk känsla både då
 
 "

Tekniska krav ljuskälla
%! _


Färgtemperatur:
{ X_
Ljusutbyte:

"w$`J   *c<**** z
`"$`J   *cw**** zz
2700-4000K
")*
min. 60 lm/W

Ex på ljuskälla: LED-ljuskälla bör användas i första hand,
om det inte är ett alternativ bör metallhalogen användas.
Foto: Patrik Gunnar Helin

Minnesstenen är ett monument som syns från
&  !!  $"     ! 
den en målpunkt som underlättar orienterbarheten
 "' 

som endast belyser stenen ska användas, därmed
  ! 
   
miljö skapas. Spektralfördelningen bör pika på de
varma färgerna för att återge stenens pigment bra.
           
strukturen i stenen ska framträda.

Tekniska krav ljuskälla
%! _


Färgtemperatur:
{ X_
Ljusutbyte:

"w$`J   *c<**** z
`"$`J   *cw**** zz
2700-4000K
")*
min. 60 lm/W

Ex på ljuskälla: LED-ljuskälla bör användas i första hand,
om det inte är ett alternativ bör metallhalogen användas.
Foto: WSP Ljusdesign

4

^ !  !!  
 
trevligare plats att slå sig ner på om den förses
med belysning. Genom att belysa pergolan från
   
!X 
 
! $"    $   golan inte utsetts för störande bländning. Pergolan
  
$!$ "

Tekniska krav ljuskälla
%! _
Färgtemperatur:
{ X_
Ljusutbyte:

"w$`J   *c<**** z
2700-4000K
")*
min. 60 lm/W

Ex på ljuskälla: LED-ljuskälla bör användas då ljuskällan
inte avger värme i ljusriktningen vilket innebär att växterna
inte bränns.
Foto: WSP Ljusdesign
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5

Bergsväggen syns från Järnvägsstationens entré
      !    "
Istället för att mötas av en mörk vägg blir berget
med belysning en tilltalande välkomnande effekt.
För att skapa ett jämnt släpljus där strukturen i berget framträder kan bredstrålande armaturer med
”solfjäderoptik” användas. Armaturerna skall vara
avskärmade för att inte blända.

Tekniska krav ljuskälla
%! _


Färgtemperatur:
{ X_
Ljusutbyte:

"w$`J   *c<**** z
`"$`J   *cw**** zz
2700-4000K
")*
min. 60 lm/W

Ex på ljuskälla: LED-ljuskälla bör användas i första hand,
om det inte är ett alternativ bör metallhalogen användas.
Foto: WSP Ljusdesign

6

J!      
   
!"?   ! 
 
 !    $"  !!gen bakom sjöjungfrun belyses svagt för att skapa
en fond som ger perspektiv. Ljuset från berget ref   
     "
För att lyfta fram sjöjungfrun skall ett riktat, kon $  "J! 
med högre ljusnivå än berget. Armaturerna skall
vara avskärmade för att inte blända.
Gångstråket som går förbi denna miljö kan belysas
med pollare för att skapa en öppen vy i miljön.

7

Genom att belysa allén upp mot tallskogen blir
!$!$    
  " ~  ! 
en upplevelse på promenaden skapas en trolsk
känsla. Det kan uppnås genom att använda olika
färgtemperaturer på ljuskällorna. Med LEDarmaturer med RGBW eller ”tunablewhite” kan
 X$ !   
  de ljusmiljö. Genom att även belysa vegetation
!$!$ 
 
 
    "     
$ 
$    
   "J      !
kan pollare användas.

Tekniska krav ljuskälla
%! _


Färgtemperatur:
{ X_
Ljusutbyte:

"w$`J   *c<**** z
`"$`J   *cw**** zz
2700-4000K
")*
min. 60 lm/W

Ex på ljuskälla: LED-ljuskälla bör användas i första hand,
om det inte är ett alternativ bör metallhalogen användas.
Foto: Patrik Gunnar Helin

Tekniska krav ljuskälla
%! _


Färgtemperatur:
{ X_
Ljusutbyte:

"w$`J   *c<**** z
`"$`J   *cw**** zz
2700-4000K
")*
min. 60 lm/W

Ex på ljuskälla: LED-ljuskälla bör användas i första hand,
om det inte är ett alternativ bör metallhalogen användas.
Foto: Patrik Gunnar Helin
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)

Med belysning på kortsidan av idrottshallen
   !$ 
    
ihop med gångstråket som går genom parken.
Med belysning upplevs byggnaden som mindre
hotfull vilket ökar trygghetskänslan. För att få
mönster på fasaden kan en strålkastare försedd
med gobo användas. Minska risken för åverkan
av armaturen genom en diskret installation på
en hög stolpe.

Tekniska krav ljuskälla
%! _


Färgtemperatur:
{ X_
Ljusutbyte:

"$`J   *cw**** z
`"w$`J   *c<**** zz
2700-4000K
")*
min. 60 lm/W

Ex på ljuskälla: Metallhalogen alt. LED.

Foto: Mikael Hallbert Ljusdesign

9

Genom att belysa lusthuset vid fågeldammen
       $! $    
från entrén vid Hantverkargatan. Lusthuset blir
   $!$!$ $ $ende sida av dammen. Armaturen man väljer
  
  ${
höjden är låg.

Tekniska krav ljuskälla
%! _
Färgtemperatur:
{ X_
Ljusutbyte:

"w$`J   *c<**** z
2700-4000K
")*
min. 60 lm/W

Ex på ljuskälla: LED-ljuskälla bör användas då ljuskällan
inte avger värme i ljusriktningen vilket innebär att man inte
bränner sig vid beröring.
Foto: Phosforos

10

    J   $    
att man lämnat parken. För att binda ihop stråket med övriga parken kan effektbelysning av
de träd som kantar GC-vägen mot skolan tillsättas.
^$        

man får en högre upplevd ljushet, vilket ökar
trygghetskänslan. Belys träd både nära GC! 
  !  "

Tekniska krav ljuskälla
%! _


Färgtemperatur:
{ X_
Ljusutbyte:

"w$`J   *c<**** z
`"$`J   *cw**** zz
2700-4000K
")*
min. 60 lm/W

Ex på ljuskälla: LED-ljuskälla bör användas i första hand,
om det inte är ett alternativ bör metallhalogen användas.
Foto: Patrik Gunnar Helin
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Stadsparken - Valhallaskolan
    $    "@   
och från skola för barn och ungdomar. Då skolan ligger i en park
är det extra viktigt att belysningen blir ett positivt inslag i miljön.
Armaturer, ljuskällor och stolpar i skolans närområde bör projekteras enhetligt för att inte miljön skall upplevas som rörig.
Närområdet runt skolan ska präglas av ett vitt ljus med god
färgåtergivning för att färger på bebyggelse, fordon och människor ska framträda tydligt.

Vägar till och från idrottshall och fritidsgård bör vara prioriterade
för att människor på ett tryggt sätt skall kunna ta sig till och från
sina fritidsaktiviteter. Inga skumma gångvägar, cykel/bilparkeringar eller bilvägar bör förekomma intill anläggningen. God
belysningsplanering kan styra besökarna till att använda samma
$> !" $@" $   

tilltalande som den är idag, men skolans yttre område bör ses
"%$      "    $
 %@     Q   
vägar kan man få barn och ungdomar att välja samma väg
vilket ökar trygghetskänslan.

)       #  "   ringen av belysning. Att stå i mörker och fumla efter cykelnyckeln kan vara en stor otrygghetsfaktor. Armaturerna bör inte
bara vara en tillsatt strålkastare i syfte att ge ljus, utan de bör
smälta in i miljön både vad det gäller placering och utformning.

Belysningen vid fritidsgårdens entré, idrottshall och cykelpar     !  $
armaturerna saknar estetiskt värde och ljusfärgen från högtrycksnatrium färgar in området i en orangebrun ton. Det blir
$      "  $
Likaså blir det svårt att vid cykelparkeringen till exempel
   #  $ 

Analys
Valhallaskolan ligger centralt i Stadsparken och många barn
och ungdomar rör sig runt skolan även efter mörkrets inbrott.
Till skolan hör både idrottshall och fritidsgård som ökar tillströmningen till platsen.

$  ! !    $ ken. Fasader utan fönster och en kulle intill omgiven av
buskage skapar känslan av en otrygg plats.

Skolans belysning är separerad från Stadsparkens belysning.
Både gångstråk och bilparkeringar är försedda med parkarmaturer av två olika slag. På skolans innergårdar upplevs miljön

Belysning vid skolgård, parkering, av/påstigning och kringliggande vägar och stråk skall vara utformade för att skapa trygghet och säkerhet. Trots att det är dagverksamheter bör belysningen vara utformad för att skapa en trygg miljö även under
vinterhalvåret, då större delen av dygnet är mörkt. Eftersom
barns vidvinkelseende inte är fullt utvecklat förrän i tolvårsåldern är det särskilt viktigt att ha väl upplysta anslutande vägar
  "     #* $ #!  ser står även öppna för lek efter dagens slut och bör därför ha
god belysning även då. Genom att belysa skolgårdar och skolor
minskar också risken för skadegörelse. Med belysning på fasader
ges området en ökad upplevd ljushet. Det minskar också risken
för inbrott och vandalism på skolbyggnader.

 !$ 

 "

Två typer av parklyktor utgör idag belysningen på skolans område.
J  $ !$  $ ! "
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Åtgärder
För att skapa en sammanhållen miljö inom skolområdet ska
armaturer, ljuskällor, stolpar och principer för placering vara
genomgående. Skolans belysningsanläggning bör utformas
utefter ett enhetligt formspråk och samtidigt samspela med
parkens belysning.
]"  ' "  #! $  
område bör olika typer av armaturer användas för respektive
zon. Vilka stråk runt skolan som skall belysas bör noga övervägas efter att ha undersökt besökarnas rörelsemönster.

Belysningen bidrar inte till trivsel. Miljön känns som en bakgård
mer en en huvudingång till ungdomarnas fritidsgård.

Belysning på fasad med dålig färgåtergivning ökar otrygghetskänslan.

Gymnastikhallens och cykelparkeringens belysning bör ses
över. Dagens fasadarmaturer bestyckade med högtrycksnatrium bör bytas ut mot mer estetiskt tilltalande belysning.
Att istället använda vit ljusfärg ger bättre färgåtergivning och
får byggnaden att framträda mindre hotfull. Byggnaden kan
också utsmyckas med effektbelysning på kortsidan (se avsnitt
Effektbelysning).
)      ! "$    ning i tak. Att belysa gångstråket bakom idrottshallen bidrar
till mer rörelse i området och gör att det känns mindre ödsligt.

Inga fönster vetter åt detta håll i parken, fasaden blir en mörk
vägg kvällstid. Platsen upplevs otrygg.

Med en dekorativ ljussättning av hög ljuskvalité ökar trygghetskänslan.
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Stadsparken - Temalekpark
En lekplats bör belysas så att familjer tryggt kan vistas där på
sena eftermiddagar och kvällar även under årets mörka måna  '  #!    #!
umgås i lekparker. Det är viktigt att skapa en naturlig och trygg
plats åt besökarna att trivas på.

Vägen till och från en lekplats får inte glömmas bort, den bör
vara trygg för att göra parken lättåtkomlig. Förutom att belysningen ska ge tillräcklig belysningsstyrka kan den även vara
dekorativ och lekfull. Extra belysning i klätterställningar eller
i anslutning till lekparken höjer attraktionsvärdet på platsen.
C     # @    
levande miljö med trygghetskänsla.

Ljuskällan återger inte de färgade mattorna, lekredskapen och
barnens färgglada kläder på ett korrekt sätt.

Analys
Temalekparken är en imponerande plats! Den har getts stor yta
med många olika lekredskap. Med sin placering i Stadsparken
ligger den centralt i staden och vackert belägen intill dammen
#! $"   "' !
att stanna och mata fåglarna på vägen och promenera i parken.

Spotlightsen kan enkelt riktas om, kompletteras eller tas bort
efter behov. En spotlight som man kan rikta mot de olika
lekredskapen skapar variation och ger ljus där man vill ha det.
Extra lekfullhet skapas enkelt genom att färga in ljuset eller
använda gobos med mönster på.

Att lekparken används är viktigt för trygghetskänslan och det
lyfter Stadsparken till att bli en naturlig samlingspunkt för
stadens invånare i alla åldrar.

Åtgärder
En ”koffertarmatur” hör mer hemma på en bilgata än i en lek Q       @ 
    !$    @\  " 

För extra effekt och för att förstärka parkens status föreslås
punktbelysning uppe i högsta klätterställningens torn och i
båtens innertak. Att lusthuset intill och entrén får effektfull
belysning sätter lekparken i en tilltalande helhet. (Se avsnitt
Effektbelysning och Entréer).

       $   $
hög stolpe bestyckade med högtrycksnatrium. Platsen blir väl
belyst men armaturen i sig styrker inte platsens karaktär.

Foto: Patrik Gunnar Helin

Lekparken försedd med koffertarmatur på hög stolpe.

Inspirationsbilder för lekfull belysning av lekpark.

Foto: Patrik Gunnar Helin

Typsektionsskiss över ny belysningslösning.

)
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Bostadsområden -  
I bostadsområden är belysningen till för bil, cykel- och gång   " "   !#! !" kande barn. I bostadsområden är hastigheten främst begränsad
till 30km/h men risken för att man som förare slappnar av i sin
körning i anslutning till hemmet kan göra att uppmärksamheten brister. Det är viktigt att belysningsanläggningen utformas
för att ge ett småskaligt intryck för att därigenom signalera en
fartsänkning. Lägre stolpar utan arm eller med kort arm bör
användas då det visuellt ger ett renare och mer lättorienterat
intryck. Armaturer och tillbehör skall väljas och placeras så
att störande ljus avskärmas för de boende. Detta gäller både i
 #!@ $    "
boende i området och för att skapa trivsel och trygghet i anslutning till hemmet. Belysning bör därför väljas med omsorg och
ur ett estetiskt perspektiv.

Teknik och rekommendationer
  
Armatur
Armaturtyp: A, B

Stolpe
 _
Kulör:
På en villagata bör inte stolparna vara högre än husen, stolphöjden på denna bild är ett bra exempel.

Analys/Åtgärd
     
 $
(    $    
bestyckade med högtrycksnatrium på 70 och 100W på villagatorna. För att ge indikation på fartsänkning samt för att skapa
en belysningsanläggning som står i proportion till bebyggelsen
bör stolphöjden vara högst 6m utan stolparm. Armaturen bör
även ha ett enkelt formspråk för att smälta in i miljön och inte
ta för stor plats visuellt. Armaturer bör placeras och vara utformade för att inte ge störande ljus in i fönster eller trädgårdar.
Längs de större matargatorna som går genom området, t ex
J  !"    $   % 
gator bör planeras med hänsyn till områdets karaktär. Stolphöjder bör inte överstiga 8m och särskild hänsyn bör tas till intilliggande gång- och cykelväg. Armaturen bör även här ha ett
enkelt formspråk.
Att känna igen färger på bilar och kläder inger en trygghetskänsla och att färger på växtlighet och fasader återges på ett
vackert sätt skapar trivsel. Därför bör ljuskälla med god färgåtergivning användas. Färgtemperaturen på ljuskällan bör inte
överstiga 4000K, detta för att inte skapa känslan av en kall
miljö med ”blåvitt” ljus.



9![)!
Varmförzinkad

Ljuskälla
Ra-Index:
%! _
Ljusutbyte:
Färgtemperatur:

min. 60
";$`J   )*cw9*** z
min. 95 lm/W
2000-4000K

Ex på Ljuskälla:
- CosmoWhite CPO-TW - Philips
{%'@[ 


 "

Belysningsklass enl. VGU 04
Belysningsklassen fungerar som vägledning vid projektering av anläggningen. Vid projektering utvärderas
 
 
 !"

Belysning på Idrottsvägen i yttre del av Orrängen. Skylten visar
30km/h men belysningens utformning ”säger” motorväg.

Gata - MEW5
{
  =*[<
- Jämnhet minst 0,4

Sektionsskiss med belysning i
proportion till bebyggelsen.
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Bostadsområden - Nya
I nya bostadsområden är belysningen, precis som i äldre bo $  " # #! $   #!" 
öka trivsel, säkerhet och trygghet för lekande barn. I bostadsområden är hasigheten begränsad till 30km/h men risken för
att man som förare slappnar av i sin körning i anslutning till
hemmet kan göra att uppmärksamheten brister. Det är viktigt
att belysningsanläggningen utformas för att ge ett småskaligt
intryck för att därigenom signalera en fartsänkning. Lägre
stolpar utan arm eller med kort arm bör användas då det visuellt ger ett renare och mer lättorienterat intryck. Armaturer och
tillbehör skall väljas och placeras så att störande ljus avskärmas
"%   $  #!@ $den. Belysningen är främst till för de boende i området och för
att skapa trivsel och trygghet i anslutning till hemmet. Belysning bör därför väljas med omsorg och ur ett estetiskt perspektiv. I nya bostadsområden, utan uppväxta trädgårdar, upplevs
ofta belysningen som storskalig och malplacerad. Det är ännu
ett skäl till att välja lägre placerad belysning för dessa områden
som inte inom de närmsta 15 åren kommer att ha höga träd som
mäter sig med stolphöjden.

Teknik och rekommendationer
Bostadsområden - Nya
Armatur
Armaturtyp: A, B, D

Stolpe
Höjd:
Kulör:

Ljuskälla
Belysning på villagata på Middelfartsvägen står i proportion
till bebyggelsen. Denna belysningslösning skulle även kunna
 $   ! "%$! 
signalerar fartsänkning samtidigt som de skapar en trevlig gårds!   " $ 
!

       
  
nya armaturer av samma typ.

Valet av stolphöjd i området varierar beroende på höjden på bebyggelsen. I områden där främst lägre enplanshus eller mindre
radhusbostäder planeras bör stolphöjden vara lägre. Stolphöjden bör aldrig vara högre än nock på högsta hus i området.

Ra-Index:
%! _
Ljusutbyte:
Färgtemperatur:

min. 60
";$`J   )*cw9*** z
min. 95 lm/W
2000-4000K

Ex på Ljuskälla:
- CosmoWhite CPO-TW - Philips
{%'@[ 
  "
{( `%! 8$z[`@z

Belysningsklass enl. VGU 04
Belysningsklassen fungerar som vägledning vid projektering av anläggningen. Vid projektering utvärderas
 
 
 !"

Val av armaturens formspråk anpassas till bebyggelsen. Där
man väljer en armatur med ett tydligt estetiskt formspråk ska
denna samspela med arkitekturen i området. I annat fall väljer
man en armatur med enkelt avskalat formspråk som smälter
in i miljön. Armaturer bör placeras och vara utformade för att
inte ge störande ljus in i fönster eller trädgårdar.
Ljuskälla med god färgåtergivning ska användas. Att känna
igen färger på bilar och kläder inger en trygghetskänsla och
att färger på växtlighet och fasader återges på ett vackert sätt
skapar trivsel. Färgtemperaturen på ljuskällan bör inte överstiga 4000K, detta för att inte skapa känslan av en kall miljö
med ”blåvitt” ljus.

3,5-6m
Varmförzinkad, RAL9005

MEW5
{
  =*[<
- Jämnhet minst 0,4

Belysning I nybyggt villakvarter utmed Norgetvägen. Stolparna
är något höga i förhållande till bebyggelsen. Armaturerna är
     !  !   $  
orange ljusfärg kvällstid.
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Infarter - Primär infartsväg, Döderhultsvägen
)     ]    $
man kommer ifrån både söder och norr på E22:an samt från Döderhultsvägen. Man leds vidare in mot centrum på Döderhultsvägen
 ! !  #   
Första intrycket av staden får man via stadens huvudinfart och
 ! !% " '  " 
skapa en tydlig entré med ett stadsmässigt intryck som leder
       Belysningen skall underlätta
   "$  # #! $   #!
därmed öka säkerhet och trygghet på och bredvid vägarna.
Cirkulation/Döderhultsvägen Analys/Åtgärd
)   $%"!     " #!
 "      )   
bör vara belyst med ljuskällor med god färgåtergivning och
med diskret utformade armaturer för att inte ta för stor plats i
entrérummet. Vad som däremot bör ta plats är utformningen i
cirkulationens mitt. Här bör framträdande effektbelysning ska $' "   ! % 
'"      ! 
och det sista man ser när man lämnar. Denna plats ska vara
minnesvärd och effektfull för att bli ett landmärke i staden.

Döderhultsvägen Analys/Åtgärd
    #  %"!   maturer på arm är ett bra alternativ där både bilväg, gång- och
cykelvägar blir belysta. Belysningsanläggningen, med armaturer, stolpar, stolparmar och ljuskällor, är dock en ”gammal
standardlösning” som inte platsar in i denna miljö. Döderhultsvägen in mot centrum bör präglas av ljuskällor med god
färgåtergivning. Armaturer och stolpar skall ha ett stadsmässigt uttryck med lackerade stolpar och stolparmar. Armaturer
placeras dubbelsidigt för att förstärka infarten. Samma armaturtyp bör även användas på Köpmangatan in mot centrum.
Då höga stolpar används för att belysa bilväg och gång- och
cykelväg krävs, kompletterande, lägre ljuspunkter för att ge
miljön en mer småskalig känsla. Det kan göras genom att Ex.

Genom att byta ut bef. belysningsanläggning, tillsätta belysning i buss 
      ! "

OBelysa trädrader utmed vägen. Dessa träd skulle då ytterligare
förtydliga entrén mot centrum och rama in infarten.
OBusshållplatser utmed vägen kompletteras med belysning.
Denna typ av belysning ger både stadsmässig känsla och ger
ökad trygghet och säkerhet i anslutning till hållplatsen.
OKompletterende belysning för gång- och cykelväg på särskilt
prioriterade sträckor.
O]"         " $ Z* |[
Belyst busskur på Åsavägen.

  ! !    
   "( 
  !  !$
 !  !   !!  "

 

@

 ! "
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Teknik och rekommendationer
Döderhultsvägen gata/cirkulation
Armatur
Döderhultsvägen Cirkulation -

Armaturtyp: C
Armaturtyp: B

Stolpe
 _
Arm:
Kulör:

# X  $

   ! 

  "



9[<` ){wwz
0-1,5m
RAL9005` >Z$>z

Ljuskälla
Ra-Index:
%! _
Ljusutbyte:
Färgtemperatur:

min. 60
";$`J   )*cw9*** z
min. 95 lm/W
2000-3200K

Ex på Ljuskälla:
CosmoWhite CPO-TW - Philips

Belysningsklass enl. VGU 04
Belysningsklassen fungerar som vägledning vid
projektering av anläggningen.
Gata - MEW4
{
  =*[<
- Jämnhet minst 0,4
     !$! 
som skapar riktmärke i staden.



   

Typsektion Döderhultsvägen.

GC-väg - CE4
- Medelbelysningsstyrka 10 Lux
- Jämnhet minst 0,4
Cirkulation - Se. VGU 4.7 ( !
   "
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Infarter - Södra infartsvägen, Åsavägen
Åsavägen är en av stadens infartsvägar som i framtiden plane   $'  @ "
Idag går vägen genom stadens industri- och storköpsområde.
Första intrycket av staden får man via stadens infartsvägar. De
   !  " $
till stad. Belysningsanläggningen ska på infartsvägar anpassas till de olika vägarnas karaktär och skall samtidigt ha ett
  ! $"      ! 
och gatutypen. Där är det viktigt att belysningslösningen är
funktionell, underlättar orientering och skapar säkerhet och
trygghet på och bredvid vägen för både bil, gång- och cykel  
Enhetlighet, med enkelsidig stolpplacering om möjligt på
samma sida längs hela vägsträckningen, ger ett stilrent intryck
vilket underlättar orienteringen. Långa stolparmar ska så långt
som möjligt undvikas då de lätt skapar en rörig och svårorien  '"]" "  !#!   "
     "      
Analys/Åtgärd
Åsavägen är idag belyst med armaturer bestyckade med högtrycksnatrium. På västra delen består belysningen av 10m
stolpar med 2,5m arm och armaturer bestyckade med 100W
högtrycksnatrium. I denna del är ljusnivåerna något låga för
vägtypen. På östra delen sitter 12m stolpar med armaturer
bestyckade med 400W högtrycksnatrium med ett stolpavstånd
på ca 55m. Rondellen är belyst med 250W högtrycksnatrium
på 10m stolpar med 2,5m arm. Med ny belysning bör man
eftersträva mer jämna ljusnivåer längs hela vägsträckan. Med
samma ljuskälla förenklas även underhåll och ljuskällebyten.

stadens huvudinfart). Utvecklingen av handelsområdet medför
 @ $ #!#      $ #!
cykelvägarna längs Åsavägen, vilket man även bör ha i åtanke
vid planering av ny belysning.

Inspirationsbild.
Ljussättning av
sprängd bergshäll.

För att skapa en tydligare, tryggare och trevligare infart i staden
genom detta handels- och industriområde bör stolphöjder och
stolparmars längd vara enhetliga. Vägen bör vara belyst med
ljuskällor med god färgåtergivning och med diskret utformade
armaturer för att inte ta för stor plats i ”vägrummet”.
Platser där kompletterande belysning för gång- och cykelväg
kan behövas bör utvärderas vid projektering. Kompletteringen
kan innebära sträckor med traditionell gång- och cykelvägsbelysning eller någon form av effektbelysning.
För att ge vägen en mer stadsmässig karaktär kan objekt längs
vägen belysas. Exempel på objekt är:
OEffektbelysning av berghäll återkopplar till berghällarna på E22:an.
OEffektbelysning av träddunge i östra delen.
OMer tydlig effektbelysning i rondeller t ex i träden. (Se. sid 31).
OBusshållplatser utmed vägen kompletteras med belysning.
Denna typ av belysning ger både stadsmässig känsla och
ökad trygghet och säkerhet i anslutning till hållplatsen.
(Flera busshållplatser är redan idag försedda med belysning).

Belysningen på Åsavägen har ett industriellt uttryck, vilket
även området i sig har, dock har området utvecklats och fortsätter att utvecklas till ett allt större handelsområde. Med tanke på
 #!     @ '  "
belysningsanläggningen utformas för att ge ett mer stadsmässigt
intryck. (Den ska dock skilja sig från Döderhultsinfarten som är
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Teknik och rekommendationer Åsavägen
Armatur
Armaturtyp Väg: B
Armaturtyp GC-väg:

B, D

Stolpe
Höjd:
Arm:
(_



10m
0-1,5m
Z   

Ljuskälla
 !$!  ! 
 !  !   
staden som återkopplar till effektbelysningen längs E22:an.

 



Ra-Index:
%! _
Ljusutbyte:
Färgtemperatur:

min. 60
";$`J 
min. 95 lm/W
2000-3200K

 )*cw9*** z

Ex på Ljuskälla:
CosmoWhite CPO-TW - Philips

Belysningsklass enl. VGU 04
Belysningsklassen fungerar som vägledning vid projektering av anläggningen.
Gata - MEW4
{
  =*[<
- Jämnhet minst 0,4
Typsektion Åsavägen.
GC-väg - CE4
- Medelbelysningsstyrka 10 Lux
- Jämnhet minst 0,4
Cirkulation - Se. VGU 4.7 ( !
   "

# X  $

  ! 
   "
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Stadens entréer
]"   #! "        
  !        #!    
   !     '"
bergväggar framhävs, på detta viss stärks stadens identitet.
Vägportar och broar i anslutning till på/avfarter belyses för att
tydliggöra entréer in i staden.

Y
FAGEREKE

För att skapa entréer vid vägportarna in mot staden bör broarna belysas på ett sätt där broarna förankras och blir naturliga
inslag i miljön. Nedan redovisas förslag på lämpliga platser
att belysa för att skapa en sammanhängande vägsträcka som
"   ! 

Bergvägg innan norra avfarten.
Ridhus

HUMLEKÄ

Koloniområde

Koloniområde
mråd
m
rå de

Slalombacke
Fotbollsplan

Vattenverk

NORRTORN
TO
OR
R
tsbäcken

Fredriksbergs
herrgård

Vattentorn
Norra
skolan

Repslagarhuset
Folkhögskolan

splaner

Vägport under E22:an norra avfarten.

SYRENHAGEN
Lilla
Torget

Baseballplan

Hälso
centralen

Folkparken

Polis

CENTRUM
Stora
Torget
Tennishallen
Idrottsplatsen

Ishallen
Kyrka

Osk
Oskarshamns
lasarett

Gamla Kyrkogården
Turistbyrån
Döderhultarmuseét
Sjöfartsmuseét

ORRÄNGEN

Stadspa
Vallhallaskolan

!  

"

 !!! 

Gamla kapellet
Scaniagården



  "

Västra begravningsplatsen
Vattentorn

Fotbollsplaner

Kikeboskolan

Elljusspår
Skogskapellet

Oscarsgymnasiet

SÖDERTORN

VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET

 !!!  



 "
Brandstation

Foto: Patrik Gunnar Helin

Vägport under E22:an södra avfarten.

Inspirationsbilder bergvägg & vägport.
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Belysningsprincip Vägportar
Vägportarna vid centrum- och norra avfarten har samma byggnadsutformning och belyses därmed enligt samma princip. Tunnelns väggar belyses med ett släpljus skapat med smalstrålande
LED-lister alt lysrörsarmaturer med blått ljus. Armaturerna
placeras i brons nederkant för att belysa väggen nedifrån och
upp. Broräcket och utsidan av bron belyses med varmvita Ledlister alt lysrörsarmaturer monterade längs broräckets utsida.
Dessa armaturer belyser då även broräckets insida vilket skapar
en effekt även då man passerar bron på vägen ovanför. Ett
alternativ för att belysa brons utsida är att belysa brovingarna
med ett varmvitt släpljus.
Foto: Patrik Gunnar Helin

Inspirationsbild belyst bergvägg.

Belysningsprincip Bergväggar
]" "  ! 
   da bergväggarna vid entréerna till staden längs med E22:an. För
att belysa dessa bergväggar placeras belysningsarmaturer på ca
0,5m höga stolpar mellan väg och bergvägg alt på en arm monterad i bergväggen. Då avståndet mellan vägen och bergväggarna
är begränsat skapas ett släpljus där strukturen i berget framträder.
För att skapa denna effekt kan bredstrålande armaturer med
”solfjäderoptik” användas. Armaturerna bör vara väl avskär #!  # $    '"  
eller störs av ljuset. Använder man en metallhalogenljuskälla
framträder färgskiftningarna i berget på ett vackert sätt.

Nightvision, typarmatur med ”solfjäderformad” ljusbild för metallhalogen från Meyer/Fergin för belysning av bergvägg.

Med högtrycksnatruim framträder endast de varma tonerna och
hela berget får en gul/orange ton.

Södra vägporten under E22:an belyses på samma sätt som
centrumavfarten och norra infarten med ljuslister i räcken på
ovansidan av bron. Alternativt med ett varmvitt släpljus längs
brosidorna. Undersidan belyses med blått ljus upp i slänterna
samt med blått ljus på bropelarna.

Man kan även skapa släpljus längs berget med smalstrålande
LED-lister som placeras på ”låga stolpar” framför berget
$ ?  "  @   #
minskar underhållskostnader för ljuskällebyten. Rengöring av
armaturer i denna smutsiga miljö krävs dock en gång per år.

]"   !  '    portar ett sammanhängde intryck används
två ljusfärger. Dessa färger återkopplar till
stadsvapnet som innehåller färgerna guld-gult/
varmvit och blått.

 ![!!   {

Visualisering, ljussättning av vägport vid södra avfarten.

Inspirationsbild - vägport med blått ljus.

  "
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Övrig effektbelysning/Otrygga punkter - Bioplan
Parkering/Passage Bioplan
Parkeringar på Bioplan bakom Lilla torget utmed Tunnbindaregatan saknar belysning. Detta område upplevs som en bakgård och
är mycket mörkt och väldigt otryggt att passera eller vistas på.
Många passerar detta område för att ta sig mellan norra och södra
     $ #!# $   
$  # #! $        
 #        J$ 
några få armaturer som främst belyser bilvägen. Detta område
belyses enligt kapitel Inre Stadskärna - Miljöprioriterade gator.

För att lyfta fram övre delen på fasaden på frisörsalongen kan
den gamla charmiga ”Frisör-neonskylten” vara tänd. Kompletterande belysning på nedre delen av fasaden kan bestå av traditionella vägghängda lyktor i tidsenligt formspråk alt. smalstrålande
varmvita LED-lister som belyser de ljusa pilastrarna. Denna
belysning kan styras med tidur och vara tänd fram till ca 02.00.

För att denna plats ska upplevas som en trygg miljö bör man
främst se över belysningen så att både bil-, cykel- och gångvägar
blir belysta på ett tillfredställande sätt. Vertikal belysning bör
eftersträvas då detta är viktigt på stora ytor för att få en högre
upplevd ljushet. Parkeringar bör belysas enligt kap. 1.3 Inre
Stadskärna - Parkeringar. För att ytterligare öka trygghet och trivsel i området kan effektbelysning tillsättas. Exempel på effektbelysning är det lilla trädet utmed cykelvägen som syns i bild
nedan samt fasaden på den lilla frisörsalongen. Med belysning på
frisörsalongen skulle området uppfattas mindre som en bakgata
och därmed upplevas som tryggare. Armaturtyp H används för
att effektbelysa trädet.

~ { !

Bioplan.

{

 "

   ![ !

 "
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Övrig effektbelysning/Otrygga punkter - Bergvägg/Bergrum
Bergvägg
Miljön kring bergrummet nedanför Hamngatan upplevs av
många som en mörk och otrygg plats. För att skapa en tryggare
miljö kring bergrummet krävs upplättande ljus i bergssluttningen.
]"      '" $   
armaturer används för infästning av kompletterande strålkastare.
    Z[  $ ' $
 @ "    $   

Bergrum
Entrén till bergrummet ligger dolt av lummiga buskage vilket
skapar ett mörkt hål utmed sluttnigen både dag- och kvällstid.
För att skapa en tryggare miljö krävs att buskagen beskärs
kraftigt. Buskagen bör inte skymma sikten in mot bergrummets entré ifrån gångbanan. Man ska inte heller kunna stå
skymd innanför buskagen.

'X  $ ! !!!"

1-3st bredstrålande väl avskärmade strålkastare (armaturpos. 1.)
    $
   
De bredstrålande strålkastarna bestyckas med ljuskällor med
hög färgtemperatur för att ge ett milt kallt ljus för att skapa
känslan av månsken.

Entrén till bergrummet
görs tillgänglig med stenbeläggning och kompletteras
med en informationsskylt.
2.

Bredstrålande markstrålkastare med kallt ”månskensljus” monteras även för att belysa bergsluttningen innanför gräsytan vid
armatur A (armaturpos. 2.). Det kalla ”månskensljuset” skall
lätta upp och synliggöra berget och vegetationen i sluttningen.

För att ytterligare förstärka trygghetskänslan belyses berväggarna kring öppningen. För att byta karaktär på miljön, både
vad det gäller utformning och användningsområde, och för
     '"
" 
öppningen till bergrummet med en glas/plexiglasdörr. Inne i
bergrummet skapas en konstinstallation som återkopplar till
bergrummets historia, här skapas en teatralisk ljussättning.
Ljussättningen bör dock vara statisk för att inte upplevas som
obehaglig eller skrämmande.

2.

1.

2.
2.
3.

1.

3.

1.

1.
3.

A

Smalstrålande markstrålkastare med varmare färgtemperatur
monteras för att accentuera ett fåtal träd i bergssluttningens
nederkant. (armaturpos. 3.)

])!  = *]

Belyst bergrum, Skeppsholmen.

Foto: WSP Ljusdesign

 !!

 !  "

Lummig entré till bergrummet.

Teatralisk ljussättning.

8)
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Övrig effektbelysning, Gång- och cykelbro Klappgränd
GC-bro - Klappgränd
Q)"]    !          lösning med stolpplacerade armaturer. Denna belysningslösning
är bra och funktionell men har dock inget estetiskt värde.
Klappgränd är en centralt belägen bro som binder samman norra
#!"    %! !"  @"$
   #! $ #!#  $
Genom att effektbelysa denna bro skapar man ett intressant
blickfång och framhäver ett element i staden sett från Fabriksgatan. Effektbelysning ger även ett mervärde för de gång- och
#     

För att bli ett blickfång från vägen belyses de horisontella
betongsidorna med strålkastare som ger ett släpljus längs bron.
För att bron inte ska ”sväva” förankras den visuellt genom att
belysa bropelarna. Även dessa belyses med strålkastare alt
LED-lister.

Armaturtyp 1 kan exempelvis fräsas in i en överliggare av trä.
Armaturen monteras på insidan av räcket för att ge ljus på
gångbanan och samtidigt ge ett accentljus på räcket.
Armaturtyp 2 placeras för att belysa betongkonstruktionen i
bron. Armaturerna placeras exempelvis på sidan av brofästet för
att ge ett släpljus längs brosidorna samt i underkant av bron för
att ge släpljus ned längs bropelarna.

Armaturtyp 1:
Pole 30, Flux
) qYC%^___`

För att belysa bron på ett sätt som skapar upplevelse både uppe
på bron och på håll krävs en kombinerad belysningslösning med
@     $   #  *  
belysning på bron monteras LED-belysning i handräcken på båda
sidor på mittersta delen av bron över körbanan. Denna belysning
tonas sedan ut och övergår i pollarbelysning (armaturtyp G).
Vegetation i anslutning till brofästena kan belysas för att skapa
entréer ut på bron samt för att på håll förankra bron visuellt i miljön.

Armaturtyp 2:
* !)  ?] 
1x70/35/20W Metallhalogen 3000K
Visualisering - Ljusstättning GC-bro.

GC-bro.

GC-bro.

GC-bro med belysning i handledare, Luleå.
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Övrig effektbelysning - Träd på Köpmangatan
När man kör in i staden från Döderhultsvägen in på Köpman     ! #]" " 
stadskänslan och skapa en förstärkt entré in i centrum föreslås
effektbelysning av de fem träden som står i gräsytan
längs Köpmangatan.
Träden belyses underifrån med strålkastare i mark, infällda
alternativt utanpåliggande. Träden belyses med 2-3 armaturer
vardera och bestyckas med metallhalogen. Smalstrålande armaturer placeras nära trädet för att belysa stammen och långt upp i
trädet. Bredstrålande armaturer placeras längre ut från trädet för
att belysa trädkronan och lövverket.
Foto: Robert Persson

Anledningen till att man bör använda metallhalogen för att
  !"  '@"    $ ning. Armaturtyp H används för att belysa träden.

Inspiratonsbild ljussättning av träd.

Träden på Köpmannagatan.

#

$(! $ "
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Övrig effektbelysning - ”Långa soffan”
Långa soffan utmed Skeppsbron är en karakteristisk plats i
 ! =$#  $  ! 
man utsikt över vattnet och hamnen. Soffan syns också då man
passerar Skeppsholmen genom staden med bil och till fots. För
att förstärka och framhäva denna plats även kvällstid föreslås
ljussättning med låga ljuspunkter.
Ljuskoncept 1. Lysande linje
För att förstärka den långa soffan skapas en lysande linje med
hjälp av LED-lister. Listerna placeras på muren bakom buskarna för att ge släpljus upp på muren. Alt placeras lister under
bänken för att skapa en ljus linje under bänken. LED-listerna
bör vara bestyckade med dioder med varm ljusfärg. Denna lösning är effektfull och framhäver linjerna i miljön, det är dock
en relativt kostsam lösning då det krävs många löpmeter LEDlist för att skapa en kontinuerlig lysande linje.

Foto: Robert Persson

”Långa Soffan”.

Inspirationsbild, bakbelyst parkbänk.

Armaturtyp:
Pole 30, Flux
)  {qYC%^___`
(Halvbestyckad)

Ljuskoncept 2. Pollare
För att skapa en mer traditionell belysningslösning används
pollare. Rundstrålande pollare placeras framför räcket i höjd
med blomlådorna för att på sommaren även ge ljus på blommorna på utsidan av räcket. Pollarna bör vara svarta, väl avskärmade och rundstrålande för att ge ljus åt både gångbanan
och blomlådorna. (Se armaturtyp G.)
”Långa Soffan”.
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Armaturtyper

A

B

C

Premium standardarmatur för gator i infarts$ 
 "

Standardarmatur för stadens ytterområden.

( ! 
prioriterade områden.

]! =Z{ = !$! 
]^!

]! =Z{ 
]^!

]Påkostad ”designarmatur”
]J! 
]Planglas

]Påkostad ”designarmatur”
]

Exempel armaturtyp A:

Exempel armaturtyp B:

Exempel armaturtyp C:

Exempel armaturtyp D:

@%<**{J

 {#
Lighting



`^Q{#+z
`%'@z

`^Q{#+z

J{J

* LED-in - AEC

(LED)

`%'@z

D
 !

(  !$!! 
!$!{
  !
 !
prioriterade områden.

J  J  {
Ateljé Lyktan

* Colonn - Zero
Färg: Svart
RAL9005

J  %{
Ateljé Lyktan

* Stockholm
Rakstolpe Ateljé Lyktan

* ST 100/50 J
! 
* Strata Thorn Lighting
! 

RAL 9005

RAL 9006

  X  $  
!$  !Q ( 
*     ! " !!!!  $  !   "
%{!      $ 
 [ X!   !%!"
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F

E
 !

  "

( 
med äldre bebyggelse.

 $



G

H

Pollare

Markstrålkastare

] 

]"J! 
]^!

]Påkostad ”designarmatur”
]Traditionell/Klassisk design

]

] =?$!!
]

Exempel armaturtyp A:

Exempel armaturtyp F:

Exempel armaturtyp G:

Exempel armaturtyp H:

* PFL200 WE-WF/Flux

* Tenerife - Noral

* Ray Elektroskandia

`^Q{#+z

`%'@z

* Mini 300 Stealth
DGP333 - Philips

* Lotus - Zero

$

# {'

* Medio Double
Glass - Platek/
Tivalux

`^Q{#+z

* A2 Mini/Midi J

* Jet Simes/Fagerhult

`%'@z

RAL 9005

RAL 9006

  X  $  
!$  !Q ( 
*     ! " !!!!  $  !   "
%{!      $ 
 [ X!   !%!"
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