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1. Inledning

1.1  Ba grund

Karlshamns kommun har sedan tidigare ett stadsmiljö-
program som nu ska kompletteras med en belysnings-
strategi. Detta dokument ska fungera som riktlinje för ett 
framtida arbete med  belysning i Karlshamn. 

1.2  Syfte

Belysningsstrategin syftar till att skapa förbättrad livs-
kvalitet för de människor som bor, vistas och besöker 
Karlshamn. I en attraktiv stadsmiljö där människor trivs 

och den mörka årstiden. Ett mer aktivt stadsliv under 
dygnet innebär i många fall bättre folkhälsa, ökad trygg-
het och bättre förutsättningar för handel och kulturliv.

1.3  tgångspun ter

Karlshamns stadsbebyggelse och omgivande parker 
innehåller möjligheter att med belysning skapa behag-
liga, attraktiva och spännande stadsrum. Utgångspunk-
ten är att ljus ska användas för att lyfta fram de kvaliteter 

förstärkas och utvecklas under mörka timmar. 

Människan och de gåendes upplevelser och trygghets-
känsla ska vara i fokus för belysningsplaneringen. Hela 
staden ska vara en attraktiv plats för människor att 
vistas i kvällstid. Belysningen i staden ska kännas varm 
och behaglig. 

För att lyfta fram den enhetliga stadsstrukturen ska alla 
gator inom rutnätsstaden belysas enligt samma princi-
per. Belysta byggnader, träd och detaljer ska ge staden 
identitet och göra den till en upplevelserik plats att vara 
på. 

1.4  Trygghet

Känslan av trygghet är en viktig aspekt av belysningen 
i staden. Genom att använda ljuskällor som har en 
bra färgåtergivning* återges utomhusmiljön på ett mer 
naturligt sätt som gör att människor känner igen sig och 
känner sig tryggare. 

en tryggare plats. Snarare är det en fråga om hur och 
vad ljuset lyser upp och att en plats känns attraktiv 
och behaglig att vistas på. En tumregel är att skapa en 
belysning som gör att man kan se mötande människors 
ansikten. 

Det bästa sättet att skapa trygghet med belysning är att 
-

kor att vilja vistas utomhus kvällstid. Det går inte att ge 
garantier för att det inte sker brott på en väl belyst plats 
men känslan av trygghet gör att en positiv spiral skapas. 

människor att vistas där vilket i sin tur ger ytterligare 
ökad trygghetskänsla. 

Runt rutnätsstaden ligger stadens parker och gröna 
stråk. De ska belysas för att skapa spännande och be-
hagliga parkrum som människor vill besöka kvällstid. 
Framför allt Mieån har möjlighet att utvecklas till ett 
gångstråk dit människor söker sig. Invid den stora ham-
nen, mellan industrin och den lilla trästaden framträder 
kärnan i Karlshamns identitet.

Belysta landmärken ska göra att man ska kunna identi-

Kyrkan, Klocktornet och Kastellet.

Riktlinjer för belysningen är att:

-  Anpassa belysningen till människors och 
 stadens skala
-  Fokusera på trygghet ur ett jämlikhets-   
 perspektiv
-  Lyfta fram gaturummen och rutnätsstadens   
 struktur
-  Lyfta fram fasader, träd och detaljer som 
 accenter i staden
- Lyfta fram viktiga landmärken och karaktärs-  
 byggnader som ger staden identitet och som  
 fungerar som orienteringspunkter
- Använda ljuskällor med bra färgåtergivning*
- Använda tidsstyrning för kvälls- och nattbelysn- 
 ing som sparar energi och lever med staden
- Undvika bländning

* Se 11.2 Ordlista s.33
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1. Inledning

1.5  Områdesplan

I analyssyfte kan staden delas in i olika områden med 
olika behov och förutsättningar. På dessa platser priori-
teras de olika aspekterna av aktivitet/funktion, topologi/
landskap, rörelse/hastighet och kultur/historia olika för 

-
rer att ta tillvara på.

Mötet med staden

Gator i rutnätsstaden

Torg och platser

Grönområden
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2. Analys

Karlshamn är en stad med industri i innerstadens abso-
luta närhet. Industrin är en imponerande miljö som är 
påtaglig i staden med både ljus, ljud och doft. Dagtid är 
kontrasten mellan den stora industrin och den småska-

mörker försvinner konstrasterna eftersom belysningen i 
staden och industrin bygger på samma förenklade och 
storskaliga principer. 

Belysningen i industriområdet består huvudsakligen av 
natriumljuslampor som är monterade på höga master. 
Belysningen syftar huvudsakligen till att underlätta trans-
porter till och från fastigheterna och att förhindra brott. 
Ljusets karaktär är monokromt, det vill säga det återger 
inte färger på ett rättvist sätt. 

Industribelysningens principer har olyckligtvis också 
tagit sig in i Karlshamns stadskärna med otrygghet och 
oförmåga att spegla staden på ett rättvist sätt som följd. 
Belysningen i stadskärnan utgörs till största del av enkla 
vägarmaturer med högtrycksnatriumlampor som place-
rats på stolpar med upp till 9 meters höjd. Belysningen 
är inte anpassad till stadens eller människors skala och 
syftar inte heller till att lyfta fram Karlshamns speciella 
byggnader. Natriumljusets dåliga färgåtergivning* gör att 
stadsmiljöerna upplevs onaturliga. 

Den bristfälliga belysningen skapar otrygghet och ovilja 
att vistas utomhus efter mörkrets inbrott. Detta ger i 
förlängningen en folktom stad och kan också påverka 

negativt sätt.

Dagtid: Vy från piren Kvällstid: Vy från piren

Dagtid: Vy mot Hinsetunneln Kvällstid: Vy mot Hinsetunneln

Dagtid: Vy gångbro över Mieån Kvällstid: Vy gångbro över Mieån* Se 11.2 Ordlista s.33
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2. Analys

2.1  Gator inom rutnätsstaden

Gatubelysningen inom rutnätsstaden är storskalig och 
-

en* är mycket dålig och ger ett onaturligt ljus som känns 
otrevligt. På de gator med mycket skyltfönster bidrar be-
lysningen i dessa till att intrycket generellt sett är mycket 
ljusare och trevligare med en varmare karaktär. 

ljuskvalité vilket är till en stor fördel för gående och 
cyklister.

2.2 Tra gator runt staden 

från dubbelsidiga höga master som ger relativt mycket 
ljus (ca 30 lux)*. Fotgängare och cyklister är belysta 
på samma sätt. Trädrader och fasader får ett spillljus 
som inte stärker dess kvalitéer på grund av den dåliga 
ljuskvalitén från högtrycksnatriumlamporna.

Dagtid: Vy Södra Fogdelyckegatan Kvällstid: Vy Södra Fogdelyckegatan

Dagtid: Vy Erik Dahlbergsvägen Kvällstid: Vy Erik Dahlbergsvägen

* Se 11.2 Ordlista s.33
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2. Analys

2.4 Grönområden

Gröna stråk och parker präglas av en otrygg stämning.  
En del grönområden saknar helt belysning medan andra 
har ett bländande ljus med dålig färgåtergivning*. Det 
gula ljuset från högtrycksnatriumlampor gör att den 
gröna växtligheten ser helt onaturlig ut. Det förekommer 
även kvicksilverljuskällor som ger ett kallt och otrevligt 
ljus. Speciellt viktigt på sådana här platser är det att 
kunna se ansiktet på människorna runt omkring. Att 
möta människors blick är något som man i dagsläget 
bara kan göra i undantagsfall. 

2.3 Stortorget

Belysningen på Stortorget är starkt bländande från höga 
stolpar som egentligen bara tjänar parkeringen. Fasa-
derna försvinner helt eller delvis kvällstid och drar ej 
fördel av det gula spillljuset från parkeringsbelysningen. 
Mitt på torget dominerar kiosken med sina lysande skyl-

centrala park med fontän.

Dagtid: Vy över Stortorget Kvällstid: Vy över Stortorget

Dagtid: Vy promenadstråk vid Mieån Kvällstid: Vy promenadstråk vid Mieån

* Se 11.2 Ordlista s.33
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3. Mötet med staden

Bilden av staden är helhetsintrycket man får såväl på 
distans som när man rör sig runt i den. Denna bild ska-
pas kvällstid av både enskilda landmärken och övergri-
pande karaktärer och inverkar på orientationsförmågan 
såväl som på tryggehetskänslan. 

3.1  Staden Industrin

Industrin är starkt närvarande i Karlshamn såväl akus-
tiskt som visuellt och med sin speciella doft. Den råa 
känslan med starka ljuspunkter och gula ljusfärg ger en 
stark karaktär som här känns motiverad. Den skapar 
en bra kontrast mot de småskaliga träbyggnaderna på 
andra sidan Mieån. Förhållningssättet här för att ta till-
vara på denna miljö bör vara att begränsa den till dessa 
industriella miljöer och jobba på att få en kontrasterande 
karaktär i staden. Industriella byggnader som inte längre 
används kan belysas på ett sätt som gör att de känns 
som en del av en helhet.
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Karlshamn: Klocktornet

Karlshamn: Front mot Mieån Nyhavn, Köpenhamn

Vattentorn, Oskarshamn

3.2  Landmär en

Landmärken är viktiga byggnder i staden som bör lyftas 
fram med en mer detaljerad ljussättning. Exempel på 
dessa är kastellet, klocktornet och kyrkan. Ett sätt att 
få dessa att skilja ut sig från resten av staden är att an-
vända sig av en avvikande, lite kallare färgtemperatur* 
för dessa byggnader.

Genom att belysa dessa byggnader skapas en bättre 
orientationsförmåga i staden samtidigt som de ger en 
identitet kvällstid. För att genomföra detta behövs varje 
projekt individuellt ses över och gestaltas för att få fram 
dess kvalitéer på bästa sätt.

3.3  Silhuetter

Husfronter sedda från vattnet och när man rör sig längs 
strandlinjen skapar en sammanhållen helhet och förtydli-
gar stadens olika karaktärer. Ett upplättningsljus, dvs ett 
försiktigt ljus som minskar kontrasterna, på fasaderna 
har en starkt positiv inverkan på rumsuppfattningen och 
intrycket av staden.

3. Mötet med staden

* Se 11.2 Ordlista s.33
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Karlshamn: Buss och Järnvägsstationen

Karlshamn: Hinsetunneln

Lardalstunnelen, Norge

Lights in Alingsås

Lights in Alingsås

3.4  Entréer till staden

Entréerna till staden bör utformas på ett sätt som 
känns välkomnande och skapar förväntan. Detta gäl-
ler främst entréerna med bil västerifrån genom Hinse-
tunneln samt österifrån vid Erik Dahlbergsvägen. Tåg/
bussstationen bör ges ett speciellt omhändertagande 
eftersom det är en plats där också många människor 

ett gestaltande ljus väl. Entréerna sätter nivån för vad 
man kan förvänta sig av resten av staden.

3. Mötet med staden
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Gaturummen i staden ska belysas så att de upplevs som 
attraktiva platser att vistas på. Belysningen ska anpas-
sas till  gående samt cyklister och ta hänsyn till män-
niskans skala och rörelse. Genom att tydligt markera 
gatorna som en del av en centrumbebyggelse där barn 
och vuxna rör sig ska belysningen bidra till att sänka 

Genom att ha samma belysning på alla gator inom rut-
nätsstaden ska belysningen framhäva den struktur som 

bara begränsat till särskilda gågator, ska bidra till bättre 
förutsättningar för handel och kulturliv att utvecklas i 
hela staden.

För att åstadkomma attraktiva gatumiljöer för alla som 
vistas i staden behöver ljuspunktshöjder anpassas till 
den låga stadsbebyggelsens och människors skala. För 
att både människor och byggnader ska framträda på ett 
naturligt sätt ska allmänljuset som används ha en god 
färgåtergivning (Ra>80)* och en varmvit färgtemperatur 
(ca 3000K)*. 

Den generella allmänbelysningen av gatan ska kom-
pletteras med accentbelysning som belyser enskilda 
fasader, detaljer, grönska på gatorna och innergårdar. 
De belysta accenterna i staden bidrar till att skapa en 
identitet till staden i mörker. Identiteten bidrar till stolthet, 
trygghet och hemkänsla för stadens invånare.

Allmänbelysning av Gata

Accentbelysning

Belysning av Innergårdar

Accentbelysning

Allmänbelysning av Gata
* Se 11.2 Ordlista s.33

4. Gator i rutnätsstaden
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Hammarby Sjöstad, Stockholm

Gatumiljö Sundsvall

4.1  Allmänbelysning av Gata

Gatubelysningen ska vara enhetlig på alla gator inom 
rutnätsstaden. Dess uppgift är att skapa ett allmän-
ljus på gata  trottoar och cykelbanor. Samtidigt ska 
belysningen ge ett mjukt ljus på fasaderna. Detta kan 
åstadkommas med en gatuarmatur som släpper lite ljus 
igenom skärmen åt sidorna. 

enkelsidigt placerade stolpar. Stolparna ska placeras 
på samma sida längs hela gatan för att gaturummet ska 
kunna avläsas och underlätta orienteringen i mörkret. 
Stolparnas placering behöver förtätas.

Ljuspunktshöjden bör vara ca 5 meter för att anpassas 
till bebyggelsens och de gåendes skala samtidigt som 
en tillräcklig jämnhet för bilister kan uppnås. Genom att 
placera stolpen mellan trottoar och gata och/eller an-
vända en arm på stolpen kommer jämnheten att ökas. 
Den lägre stolphöjden ska signalera en lägre hastig-
het för bilister. Cyklister  måste synas och se bra. Det 
kommer de att göra genom allmänbelysningens funktion. 
Det är också viktigt att som cyklist såväl som för bilar att 

Färgåtergivningen ska vara god (Ra>80)* och en varmvit 
ljusfärg ska användas. Förslag på ljuskälla är metallhalo-
gen eller kompaktlysrör.

Utseendet på armaturen påverkar även gatumiljön 
dagtid och kommer medverka till att skapa identitet åt 
staden. Armaturerna ska kunna smälta in i den historiska 
miljön men behöver inte ha en historisk design.

Karlshamn: stadsgata

Biblioteksgatan, Stockholm* Se 11.2 Ordlista s.33

4. Gator i rutnätsstaden
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4.2  Accentbelysning med 
 strål astare

I den enhetliga stadsstrukturen inryms småskalighet 
och variation i bebyggelsen. Att lyfta fram karakteristiska 
byggnader, detaljer, variationer i taklinjen och grönska 
längs gatorna gör att staden upplevs som levande och 
spännande för de människor som bor och vistas i här. 
Det ökar också orientbarheten och därmed också käns-
lan av trygghet. 

Vilka delar av staden som ska accentbelysas ska före-
gås av en noggrann studie av Karlshamn i mörker och 
en diskussion av hur stadens identitet i mörker ska vara. 
Exempel på element som ska accentbelysas är:

-  Utmärkande hörnbyggnader i korsningar
-  Gavelpartier och tak som beskriver en varierad  
 skala i bebyggelsen
-  Vackra portaler mot innergårdar
- Karakteristiska fasader och detaljer
-  Träd och växtlighet 

För att kommunen ska kunna styra och planera be-
lysningen och för att anläggningen ska vara enkel att 
underhålla utgörs accentbelysningen av strålkastare 
som monteras på gatubelysningens stolpar. Förslag till 
användbara ljuskällor är LED och metallhalogen. 
En separat styrning innebär att accentbelysning enbart 
ska användas på kvällstid då stadslivet är som mest 
aktivt. Nattbelysningen består enbart av allmänljuset på 
gatan.

Belysningen ska utföras så att ingen bländning eller 
störande belysning in i bostäder uppstår. Bländskydd 
ska användas. Olika tillbehör som skulpturlinser och 
mönstergobos (för att projicera mönster med) och olika 
ljusfärger* kan användas och anpassas till respektive 
situation, men starka färger bör undvikas. * Se 11.2 Ordlista s.33

4. Gator i rutnätsstaden
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4.3  Kara tärsbyggnader

Särskilt utmärkande byggnader och fondmotiv bör ha en 
mer omsorgsfull belysning som tas fram av fastighetsä-
garna. 

Belysningen av de byggnader som är mest framträdan-
de i staden ska utformas av en ljusdesigner. Kommunen 
ska dock vara ledande i processen om vilka byggnader 
som bör ha en framträdande fasadbelysning.

Även byggnadernas tak är en del av exteriören och bör 
bearbetas i fasadbelysningen.

För att spara energi och för att låta staden vila på natten 
ska fasadbelysningarna vara tänd kvällstid men släckas 
på natten. 

4.4  Belysning av träd

Belysning av enskilda träd i staden sker mest med hjälp 
av accentbelysningen från strålkastarna på stolpar.

Trädalléer som är en del av stadens struktur (Ronne-
bygatan och Drottninggatan) kan också belysas med 
markstrålkastare. 

Förslag på ljuskällor är LED och metallhalogen. Ljusfär-
gen kan med fördel vara kall/neutralvit (ca 4000K)* för 

-
ligheten att variera färgtemperaturen* från kall till varm 
under årstiderna för att följa växtlighetens färger.

Karlshamn: Ronnebygatan

Alingsås rådhusKarlshamn: Erik Dahlbergsgatan

Trädbelysning

* Se 11.2 Ordlista s.33

4. Gator i rutnätsstaden
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Karlshamn: Innergård

Lights in Alingsås

Lights in Alingsås

4.5  Belysning av Innergårdar

Inblickarna mot gårdarna är en del av upplevelsen av 
staden. Genom att samarbeta och uppmuntra fastighets-
ägarna att belysa träd och detaljer inne på gårdarna blir 
upplevelsen av gatorna fördjupad. De längre siktlinjerna 
som belysta innegårdar innebär kommer också leda 
till ökad överblick och känsla av trygghet. Att belysa 
gårdarna och portalerna skapar trygget när man rör sig 
på gatan då dessa upplevs som inbjudande ljuslyktor 
snarare än hotande mörka prång.

Ett mjukt uppljus i portalernas tak är ofta en bra grund 
för att skapa en bländfri belysning av dessa. Belysning-
en kan också bestå av välavbländade downlights. 

Belysningen av innergårdarna kan sedan kompletteras 
med en omsorgfull belysning av detaljer inne på går-
darna. Målet är att skapa ett intressant uttryck som tar 
fasta på gårdens karaktär.

4. Gator i rutnätsstaden
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5. Tra gator runt staden

rör sig i en relativt hög hastighet. Här behövs det en 

fotgängare. Bländning ska undvikas och belysningen 
ska ha en generellt högre ljusnivå än inne i staden. En 
bra färgåtergivning* gör att man uppfattar objekt och 
avstånd på ett bättre sätt. 
Trädrader bör belysas för att mjuka upp karaktären vilket 

Belysta träd runt hela stadskärnan bildar välkomnade 
entréer till staden och förstärker intrycket av Karlshamn 
som en levande plats.

5.1  Belysning av Gata

-
digt beroende på gatans bredd och utformning. Gator 
med en central trädallé ger möjlighet att placera stolpar 
diskret mellan träden. Stolpplaceringen kan varieras 
beroende på förutsättningarna längs med gatan men 
bör användas under längre sammanhållande stråk så 
att intrycket inte blir rörigt. Där det är möjligt ska separat 
belysning för gc-stråk i en mer anpassad skala använ-
das på dessa gator.

enligt VGU (Vägar och gators utformning).

5.2  Accentbelysning

Samma princip med strålkastare på stolpar som beskri-
vits under rubriken ”Gator i rutnätssaden”. På stolpar 
placeras riktbara strålkastare för att ta fram enskilda 
objekt eller detaljer utmed stråket. 

Allmänbelysning av GataAccentbelysning Belysning av GC-stråkTrädbelysning

Allmänbelysning av Gata och Träd

* Se 11.2 Ordlista s.33



17

Karlshamn: Erik Dahlbergsvägen

Gatumiljö Finland

Lights in Alingsås

5. Tra gator runt staden

Karlshamn: Hamngatan

5.3  Trädbelysning Gröna ringen

anslutning. Dessa bör lyftas fram med markstrålkastare 
eller strålkastare från stolpar.
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6. Torg och platser

För att lyfta fram torgrummet ska de vertikala, rumsbil-

belysa markplanet med ett jämnt, stort allmänljus. Be-
-

turen. Planteringar, fontäner, konstverk och sittplatser 
ska belysas omsorgsfullt och bilda accenter på de öppna 
ytorna.

Belysningen av torg och platser kan utmärka sig från 
omgivande gator med andra typer av armaturer och 
belysningsprinciper. Belysningen kan vara likadan som 
för gator om de anpassas till torgets struktur.

6.1  Belysning av Fasader

Fasader belyses med fördel av strålkastare placerade 
på vägstolparna men kan också placeras på egna 

gata och fasad. Även byggnadernas tak bör tas i beakt-
ning vid fasadbelysningen. Karakteristiska byggnader 
som Rådhuset och Asschierska huset kan ha en mer 
genomarbetad belysning som lyfter fram detaljer och 
som delvis kan monteras på fasaden.

6.2  Belysning av Gator

Allmänbelysningen av gator kan vara samma arma-
tur som för omgivande gator men kan också vara en 
armatur som utmärker torgets egna identitet. Stolparna 
bör vara 4-6 m höga. Metallhalogen elller kompaktlysrör 
kan användas som ljuskälla. Stolparnas placeras mellan 
träden.

6.3  Belysning av Trädalléer

Trädalléer belyses antingen med strålkastare som 
placeras på högre stolpar och lyser genom träden, 
eller med markstrålkastare. Kall ljusfärg (4000K)* 
kan användas för att lyfta fram trädens grönska.

6.4 Belysning av Sittplatser

Belysning placeras i anslutning till sittplatser. Till-
sammans med belysning av träd och fontäner kan 
belysning av sittplatser utgöra en komplett belys-
ning av den inre strukturen på torget.

Belysning vid sittplatserBelysning av fontänBelysning av trädBelysning av träd

Fasadbelysning

Fasadbelysning av kyrkan

* Se 11.2 Ordlista s.33
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Karlshamn: Stortorget Gammel Torv, Köpenhamn Mariatorget, Stockholm

Coventry, UK

6. Torg och platser

Lights in Alingsås
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Grönområden i staden ska belysas så att de känns 
trygga och vackra att vistas i under mörka timmar. I Sve-
rige har vi en stor del av året mörka eftermiddagar och 
kvällar. Att belysa parker, lekplatser och gröna prome-
nadstråk på ett attraktivt sätt uppmuntrar människor att 
vistas ute och kan i förlängningen leda till att skapa en 
bättre livskvalitet och folkhälsa för stadens invånare. 

-
parken), den mer detaljrika, klassiska trädgårdsparken 
(Rosengården), stråket längs Mieån och den naturnära 
strandpromenaden längs vattnet. Kyrkogården vid 
Stortorget räknas också in som grönområde i staden. 
Belysningen ska planeras och anpassas till parkernas 
olika karaktärer och lyfta fram deras särdrag. 

För att skapa trygga och attraktiva parkmiljöer ska be-
lysningen vara bländfri och ha en bra färgåtervgivning*. 
Både en varm och en kallvit ljusfärg* kan användas för 
att lyfta fram växtlighetens grönska. 

Alla gångstråk behöver inte belysas upp, men det är vik-

För känslan av trygghet är det betydelsefullt att belys-
ningen beskriver landskapsrummet och parkens struktur.
Trygghet i grönområden ska framför allt uppnås genom 

grönområdena kvällstid. 

Eftersom grönskan utgör en mörk bakgrund kan lägre 
ljusnivåer* användas i jämförelse med stadskärnan. Den 
mörka fonden innebär också att större vikt måste läggas 
för att undvika bländning. Ljusjämnheten på gångstråken 
bör vara god men inte extrem.

7. Grönområden

Lights in Alingsås

Lights in Alingsås* Se 11.2 Ordlista s.33
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Låg belysning vid låga buskar

Belysning integrerad i pergola Belysning vid sittplatserBelysning av fontäner och skulpturer

Belysning från stolpar (3-4,5m) vid gångstråk

Belysning av träd från stolpe Belysning av träd markstrålkastare

7. Grönområden

7.1  ar er 

Belysningen i parker behöver fylla både funktionella och 
estetiskta behov. 

Det funktionella ljusets huvuduppgift är att tillgodose be-
hovet av att kunna avläsa rummet på ett tillfredställande 
sätt. Om belysningen bara är placerad vid gångstråk 
uppfattas den omgivande parken som mörk. Belysning 
vid gångstråk måste därför kompletteras med ett gestal-
tande ljus som beskriver parkrummet och som gör att 
blicken rör sig längre in i parken. Det rumsbeskrivande 
ljuset kan innehålla belysning av slänter, trädalléer eller 
enskilda träd och buskar i parken. 

Den funktionella belysningen ska också innehålla platser 
där människors ansikten kan avläsas så att det bildas 
mötesplatser i parken. Det kan gälla längs gångstråk 
med en belysning från låga stolpar (3-4,5m) eller lokalt 
placerade stolpar vid sittplatser som inbjuder till att 
stanna upp.

Väl avbländade låga pollare kan användas för belysning 
av gångstråk men måste då kombineras med annan 
belysning från högre höjd i anslutning till gångstråket 
såsom belysning integrerat i pergola, låga stolpar vid 
bänkar, belysning av träd, eller dylikt. 

Det estetiska ljuset kan verka som en rumsbeskrivande 
belysning, men kan också bestå av enskilda statyer, fon-
täner eller växtlighet som ger parken karaktär och som 
gör att den upplevs som vacker och spännande.

Det estetiska ljuset kan bestå både av strålkastare som 
monteras på samma stolpe som funktionsljuset och av 
infällda armaturer i mark. 
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Karlshamn: Rosengården Lights in AlingsåsNorrviken

Skogskyrkogården i BoråsLight in AlingsåsKarlshamn: Väggaparken

7. Grönområden
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7.2  Le platser

Lekplatser ska belysas så att de kan nyttjas under efter-
middagar och kvällar under de mörkare årstiderna. De 
ska belysas som lekfulla och aktiva platser med fokus på 
barnet och leken.

Grunden är att ljussätta lekutrustningar såsom gungor, 
rutchkanor etc. Detta görs enklast med strålkastare från 
stolpar. I de fall där det är möjligt ska belysning inte-
greras i lekelementen. Det kan till exempel utgöras av 
inbyggd belysning i bollväggar och i lekstugor. 

Det behövs ett allmänljus på lekplatsen så att den blir 
överskådlig både för föräldrar och barn. Allmänljuset kan 
bestå av låga stolpar (3-4,5m) eller av strålkastare på 
stolpar. 

Målet ska vara att belysningen på lekplatserna också 
ska kunna tillföra något mer än att lyfta fram det som 

t ex vara en lekfull belysning med färger, skuggor och 
mönster.

-
kar där både föräldrar och barn kan vila, äta och träffas.

Belysning vid sittplatser

Belysning med strålkastare från stolpe

7. Grönområden
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Karlshamn: Lekplats i Väggaparken

Strandkanten,Tromsö

Tromsö Norge, Ljusarkitektur

Lek med ljus Lights in Alingsås

Strandkanten,Tromsö

7. Grönområden
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7.3  Mieån

Mieån har stora möjligheter att fungera som ett attraktivt 
promenadstråk och möteplats i staden. Vattnet, närheten 
till staden och de vackra kulturbyggnaderna längs med 
kajen är en stor tillgång som bör tas tillvara. För att göra 
en attraktiv miljö vid Mieån räcker det inte med en ny 
belysning. En ny landskapsplan för området bör tas fram 
där planteringar, längsgående stråk och nya möjligheter 
till vattenkontakt via bryggor och trappor till vattnet ses 
över.

Att ha ett väl upplyst gångstråk med lägre stolpar eller 
armaturer integrerade i växtlighet och möblering är en 
bra grund. Ljuskvalitén bör vara mycket god med bra 
färgåtergivning*. 

Broar ska belysas med en låg belysning som ger fri sikt 
och öppnar upp rummet mot vattnet. Belysningen kan 
med fördel placeras i räcket som också ger upphov till 

För att göra Mieån till ett attraktivt stråk behövs en 
gestaltande belysning med ett konstnärligt anslag vid 
vattnet. Belysningen måste vara tilldragande och effekt-
full på ett sätt som går ut över det vanliga för att locka 
människor att använda Mieån som en plats för rekrea-
tion och upplevelser kvällstid. Exempel på detta kan 
vara belysning som placeras i eller intill vattnet och på 

vattnet rör sig. Möjigheten att anpassa denna belysning 

variation över året och en trevlig överraskningseffekt.

7. Grönområden

Belysning integrerad i broräcke

Väl avbländad stolpe

Allmänbelysning och 
accentbelysning

Belysning integrerad i broräcke

Allmänbelysning och 
accentbelysning

Låg stolpe vid sittplatser

Effektbelysning i vattnet Belysning integrerad i brygga

Buskage tas bort

* Se 11.2 Ordlista s.33
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Karlshamn:  Mieån

Hammarby Sjöstad, Stockholm

Sjöstadens ljus, Stockholm

Lights in AlingsåsLights in Alingsås

7. Grönområden
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Karlshamn: Strandpromenaden

Lights in Alingsås

Frederiksberg, Köpenhamn

7.4  Strandpromenaden 
 mot Fis ehamnen

att det inbjuder till användning under årets och dygnets 
mörka tider. På så sätt ökar trygghetskänslan i och med 

En kvalité att ta tillvara på är kontakten med vattnet som 
kan ge upphov till vackra och intressanta effekter när 
belysta objekt och växtlighet speglas i vattnet. Ljuset 
här ska vara väl avbländat och i en skala som passar 
människorna som rör sig här. Det är också bra med en 
belysning som gör att ansikten på mötande personer 
framträder. En god färgåtergivning* på ljuset visar män-
niskor och natur på ett fördelaktigt sätt.
 

7. Grönområden

* Se 11.2 Ordlista s.33
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. Konstver L us onst

Lights in Alingsås

Tromsö, Norge

Konst i staden är precis som karaktärsbyggnader en del 
av Karlshamns identitet. Konstverk bör kunna upplevas 
både dag- och kvällstid och kan fungera som belysta 
accenter i parker och i stadsmiljön. 

.1  Belysning av Konstver

Belysning av konst i staden ska i de fall det är möjligt 
utföras i dialog med konstnären. Ljussättningen kommer 
att påverka intrycket av konstverket och det är viktigt att 
konstnärens intentioner tas i beaktning.

Ambitionsnivån för belysningen kan variera. Konstver-
ken kan både ”belysas” och ”gestaltas med ljus”, dvs att 
belysningen tillför konstverket en ny mening eller förstär-
ker dess konstnärliga uttryck. Exemplevis kan klassiska 
statyer belysas med enkla principer som strålkastare 
från stolpe eller markstrålkastare. Om ljuset kommer 

skuggor. Fördelen är att man slipper nya stolpar om inte 
-

das för montage av strålkastare.

För nya konstverk ska belysning diskuteras redan i 
planeringsskedet. Diskussioner om detta kan leda till att 
belysning integreras i konstverket eller att belysningen 
tillför värden som inte kan skapas i efterhand.

Ett initierat ljussättningsprojekt behöver inte med 
nödvändighet resultera i att konstverket blir belyst. En 
del konstverk kan framträda mer effektfullt som mörka 
siluetter mot en ljus kvällshimmel eller belyst bakgrund. 
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. Konstver L us onst

Lights in Alingsås

Eskilstuna

Kyrkomuren döljer ett av många värn i staden

Värn sett från baksidan av muren

Japan

.2  L us onst

De vardagliga gatu- och parkmiljöerna kan innehålla en 
konstnärlig ljusgestaltning som är utöver de vanliga be-
lysningsprinciperna. Ljuset kan sätta fokus på något som 

i vardagliga miljöer kan man skapa oväntade intryck som 
gör upplevelsen av staden spännande och lustfylld. 

Exempel på platser att använda för ljuskonst är de 
gamla skyttevärnen som är speciella för Karlshamn. Vär-

delar. Dessa är lämpliga platser att placera ljusutrustning 
så att den blir skyddad och dold, vilket ger stora möjlig-
heter att skapa just något ”oväntat”.
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9. Säsongsbelysning

Lights in Alingsås

Lappland, Finland

Lyon, Frankrike

9.1  Säsongsbelysning

Tillfällig säsongsbelysning får störst effekt på vintern då 
det är mörkt under stora delar av dygnet och belysning-
en upplevs under en längre tid. Spännande ljussättning-
ar kan bidra till att fylla vårt behov av ljus och atmosfär 
under den mörka årstiden. 

Spännande ljussättningar syftar till att attrahera männis-
kor att vara aktiva och röra sig mer under en kall årstid 

människor i staden att stimulera handeln. Därför är jul-
belysning på gågator den vanligaste typen av säsongs-
belysning. Belysning under en större del av vintern, 
eller under hösten då löven färgas, kan dock skapa liv 
i staden under andra delar av den mörka årstiden. För 
att attrahera såväl barn som vuxna kan ljussättningarna 
med fördel utformas så att de uppmuntrar till lek och 
aktivitet. Exempel på detta är en ljussatt isbana eller en 
ljusskulptur som man kan gå in i och leka med.

För att få stor effekt av en tillfällig belysning bör den pla-
ceras där många människor rör sig. Dessa platser ska 
ha elförsörjning förberedd för säsongsbelysning. Förslag 
på lämpliga platser är:

- Stortorget
- Mieån/Kajen
- Handelsgata
- Piren

9.2  Evenemang

En medvetet planerad ljussättning kan medverka till att 
förhöja och förstärka stadens olika evenemang. För att 
möjliggöra användandet av tillfällig belysning bör platser 
som används för evenemang förberedas med elförsörj-
ning.

Grand Rapids, USA
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10. Åtgärdsprogram

10.1  rioritet Etapper

Strategin för att uppnå ett resultat bör vara effektiva 
punktinsatser i ett initialskede för att skapa medvetande 
om och öka intresset för en fortsatt utveckling. Några 
grundläggande platser där det krävs större insatser bör 
genomföras kort efter dessa. En föreslagen prioriterings- 
ordning för genomförandet är:

1. Landmär en
 Landmärken skapar en positiv bild som visar 
 på förändring. 
 Gator i rutnätsstaden
 Belysningen förbättrar det allmänna intrycket  
 och ökar trygghetskänslan.
 Mieån
 En både behaglig och gestaltande belysning
 ger förutsättningar för att öka såväl användn-  
 ingen samt trygghetskänslan.

2. Stortorget
 Ett välbelyst centralt torg är identitetsskapande.
 ar er
 Belysta parker skapar trygghetskänsla och ger  
 positivt intryck.
 Tra gator runt staden
 Belysningen ökar säkerheten.

3. Entréer till staden
 Ljusgestaltade entréer verkar inbjudande 
 Konstver
 Belysta konstverk skapar vackra platser och   
 förhöjer upplevelsen i staden.

För att involvera allmänheten i processen kan det 
anordnas en allmän omröstning av vilka platser som 
ska ljussättas först inom respektive kategorier. Dessa 
platser ska tas fram av en projektgrupp. Provbelysning/ 
provmontage samt utvärdering är en utmärkt metod för 
bedömning av belysning. Terminologin och fackuttrycken 
kan vara svåra att förstå för människor som inte arbetar 
med belysning dagligen och då är en provbelysning 
bästa sättet att utvärdera. 

Vissa delar av belysningen går att genomföras i etapper. 
Exempelvis kan eldragning förberedas för accentbelys-
ning när stolpar för gatubelysning installeras. 

10.2 Process

Genom att skapa en grupp av berörda personer inom 
kommunen som är ansvariga att driva belysningsprojekt 
i staden kan kvalitet och kontinuitet skapas. Ett ”ljusråd” 
ska både initiera belysningsprojekt och ta ställning till 
bygglovsansökningar för belysning av fastighetsägare 
inom kommunen. 

Exempel på människor som kan ingå i ett ”ljusråd” är:

-  Stadsarkitekt (Stadsmiljöavdelningen)
-  Planarkitekt (Stadsmiljöavdelningen)

-  Kulturchef (Utbildningsnämnden)
- Oberoende belysningskonsult

Processen för att genomföra belysningsprojekt i kom-

principer för kvalitetssäkring och utvärdering.

Exempel på process:

1. Förberedande fas
 Förslag på belysningsprojekt (Ljusråd)
 Budget för belysningsprojekt (Ljusråd)
 Beslut om genomförande (?)
 Upphandling av belysningskonsult (?)

2. Planeringsfas
 Framtagande av ljusdesignförslag (Upphandlad  
 belysningskonsult)
 Kvalitetssäkring av förslaget genom 
 provbelysning (Ljusråd)

3. er ställandefas
 Upphandling av installatör (?)
 Inriktning av armaturer (Upphandlad belysn-  
 ingskonsult)
 
4. Utvärderingsfas
 Utvärdering av projektets kvalitet, process och  
 ekonomi (Ljusråd)
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11.1 ad är l us

Ljuset beskriver rummet. Ljus är elektromagnetisk strål-
ning inom ett våglängdsområde som ögat är känsligt 
för. Vi kan inte se strålningen eftersom den består av 
strömmar av osynliga partiklar, så kallade fotoner. I 
visuell mening är däremot ljus något som uppträder 
tillsammans med mörker i det vi ser. Synsinnet har den 
märkliga förmågan att obegripligt snabbt kunna tolka 
fotonernas information till synupplevelser av vår om-
värld. Ljuset och färgen i vår omgivning existerar bara i 
seendets rum och kan bara uppfattas av den som ser. 
I den visuella utvärderingen av en plats är det viktigt 
att ta in rummets fysiska förhållanden, ytornas ljushet, 
färgerna, texturerna och vilken aktivitet som ska utövas. 
Det är de olika visuella förhållandena som bildar den 
synupplevelse vi  får - det vill säga vad vi ser och hur vi 
upplever vår omgivning. Det är genom synupplevelserna 
och hur de hänger samman som man kan bedöma hur 
ljuset ska behandlas. 

11. Te ni

11.2 Ordlista

Belysningsstyr a lu  

hur det upplevs.

Färgåtergivning Ra  
är en ljuskällas kapacitet att återge färger på ett så na-
turligt sätt som möjligt. Detta mäts i skalan 1-100 Ra, där 

Färgtemperatur K  
talar om ifall det är ett varmt eller kallt ljus och mäts i 
Kelvingrader. Vanliga färgtemperaturer för varma ljuskäl-
lor är 2700-3000 K, neutralvita 4000K och kalla 6500K.

L us öde lumen  
den ljusmängd som en ljuskälla producerar.

L usfärg  
den färgton som ljuset uppfattas ha, dvs varm, kall, 
gulaktig, etc.

L usnivå  
hur ljust eller mörkt som en miljö uppfattas.

L usstyr a cd  

L usutbyte lumen  
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11.3  L us ällor 

De vanligaste ljuskällorna idag för stadsmiljö är olika 
urladdningslampor samt kompaktlysrör. Lysdioderna 

få armaturer att tillgå. Lysdioden har fortfarande kvar 
tekniskt utvecklingsarbete innan den går att använda i 
större skala. Pga sin långa livslängd, sin måttliga ljus-

använda för accent- och effektbelysning.

Urladdningslampor är samlingsnamnet för kvicksiver, 
högtrycksnatriumlampor och metallhalogen. Denna 
grupp kännetecknas av högt ljusutbyte och högt ljus-

Metallhalogen är den enda av dessa ljuskällor som 
har ett Ra-index >80* varför det är den enda ljuskällan 
i denna grupp som rekommenderas för bruk i stads-

- varmvit (3000K) eller neutralvit (4200K). Den varmvita 
ljusfärgen* ska generellt användas som allmänljus. Den 
neutralvita ljusfärgen kan användas för effektbelysning 
och för belysning av träd och grönska.

-
ningsområden. Urvalet av färgtemperaturer och ljuskva-
lité är stort. Den största fördelen med lysrörslampor är 
energieffektiviteten, kostnaden och ett stort urval. Lysrör 
går att ljusreglera, men de kan inte ge ett riktat, smal-
strålande ljus.

11. Te ni

Rundstrålande

Direkt, riktbar

Indirekt

Direkt, nedåtriktad

11.4  Armaturtyper

De tre vanligaste armaturtyperna för stolpmontage idag 
är rundstrålande, direktstrålande samt indirekt belysning. 

Rundstrålande armaturer är ofta ineffektiva eftersom 

något att belysa. Opala ytor upplevs också ofta som 
bländande. 

Sista åren har det även kommit in armaturer som är de-
korativa och som påminner om lampor som vi använder 
i våra bostäder.  Det är också vanligt att man försöker 
använda armaturer som ser ut som gamla lyktor och där 
man stoppat in modern teknik. Konsekvensen av detta 
kan vara att dagtid så ser den ut som en helt vanlig lykta 
men när den lyser på kvällen så blir den väldigt vass och 
fungerar inte särskilt bra. I många av dessa fall blir det 
som att stoppa in en Formel 1 motor i en gammal Volvo.

Strålkastare används för effekt- och accentbelysning i 
staden. Strålkastare har oftast tillbehör i form av bländ-
skydd och linser som ändrar ljusets spridning.

* Se 11.2 Ordlista s.33
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Energiförbrukning spelar en avgörande roll för kommu-
nen både ur ett miljöperspektiv, och ur kostnadsmässiga 
aspekter. 

När det gäller energiförbrukning så ska de estetiska och 
tekniska kraven (färgåtergivning*, livslängd, spridning, 

mest energieffektiva ljuskällan väljas i projektet.

Energiförbrukningen ska ocksa begränsas genom att 
använda effektiva styrsystem för belysningen. Genom 
att ha mer ljus på kvällen då staden är en aktiv plats och 
mindre ljus på natten då stadslivet vilar kan både energi 
besparas och ljuskällors livslängd förlängas (mindre 
kostnader för ljuskällor och för underhåll). I första hand 
delas belysningsanläggningen upp i grupper, t ex al-
lämänbelysning av gator som lyser under alla mörka 
timmar och accentbelysning på gator, fasadbelysning 
och belysning av konst som endast lyser på kvällstid då 
människor i högre utsträckning vistas i staden. Med den 
tekniska utvecklingen av dimbara ljuskällor kan även be-
lysningsnivåer justeras över dygnet för att spara energi 
samtidigt som ljuset följer stadens dygnsrytm.

12. Energi

energi 70%

anläggning 15%

förbrukningsmaterial 10%

underhåll 5%

Ex på kostnader för en belysningsanläggning/år*

* Ljus & Rum, Ljuskultur 2003, s. 49

Energiförbrukning är förutom att det påverkar miljön ne-
gativt också en kostnad för kommunen. Genom att titta 
på en livscykelanalys för kostnader för en belysningsan-
läggning under hela sin livstid avslöjas att energiförbruk-
ningen är den enskilt största kostnaden. Att byta ut äldre 
armaturer och ljuskällor mot modernare alternativ som 
drar mindre energi gör det i många fall möjligt att inom 
rimlig tid räkna hem investeringar. Detta återverkar alltså 
positivt även på miljöfronten.

Dock är det så att dessa livscykelanalyser bara beskri-
ver kostnader för energiåtgång för en belysningsanlägg-
ning och värderar inte livskvalitet, hälsoaspekter och 
säkerhetsaspekter på belysningen som kan ha positiva 
effekter på andra kostnader i samhället. För att få in 
dessa synvinklar krävs en väl genomförd projektering 
med kunskap om såväl teknik som rumsliga aspekter. 
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Kulturmil övård 
Karlshamns centrum ingår i riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § MB. 
Området utgör också fornlämning i form av kulturlager, vilket betyder att tillstånd enligt 2 kap.
lagen om kulturminnen m.m., KML (1988:950) krävs får markingrepp. För belysningsåtgärder inom

som utgör byggnadsminnen. För belysning av och installationer i dessa miljöer kan tillstånd enligt 3 kap. 
KML krävas, vilket söks av ägaren till byggnadsminnet i fråga. För belysning av kyrkan och kyrkogården
krävs tillstånd enligt 4 kap. KML, vilket söks av församlingen. För belysning av kastellet krävs tillstånd enligt 2 kap. KML.

Antagna delprogram
Råd och anvisningar för uteserveringar
Råd och riktlinjer för utformning av stortorget
Belysningsstrategi

Planerade delprogram
Delprogram grönstruktur

Källanvisningar
Bildreferenser Karlshamns Belysningsstrategi

Omslag-Ljusarkitektur
Sid 5-Ljusarkitektur
Sid 6-Ljusarkitektur
Sid 7-Ljusarkitektur
Sid 9-Klocktornet+Mieån: Ljusarkitektur
Sid 9-Vattentorn+Nyhavn:Okänd
Sid 10-Tunnel+Station:Ljusarkitektur
Sid.10-Lerdalstunneln: Erik Selmer 
Sid 10-Alingsåsbilder:Alingsås kommun                    
Sid 12-Hammarby sjöstad+Karlshamn:Clara Fraenkel
Sid 12-Sundsvall:Mikael Hallbert
Sid 12-Biblioteksg:Johan Ödmann
Sid 13-Ljusarkitektur
Sid 14-Karlshamn:Ljusarkitektur
Sid 14-Alingsås:Kai Piippo
Sid 14-Trädbelysning:okänd
Sid 15-Karlshamn:Ljusarkitektur
Sid 15-Lights in Alingsås:Alingsås kommun Sid 17-Karls
hamnsbilder:Ljusarkitektur
Sid 17-Alle´:Alingsås kommun
Sid 17-Gatumiljö Finland:Schredér Sid 17-Karlshamnsbil
der:Ljusarkitektur
Sid 17-Alle´:Alingsås kommun
Sid 17-Gatumiljö Finland:Schredér
Sid 19-Karlshamn:Ljusarkitektur

Sid 19-Mariatorget:Ljusarkitektur
Sid 19-Lights in Alingsås:Alingsås kommun
Sid 19-Coventry:Speirs and Major

-
haug/319668858/
Sid 19-Lights in Alingsås:Alingsås kommun Sid 
20-Lights in Alingsås:Alingsås kommun
Sid 22-Karlshamn:Ljusarkitektur
Sid 22-Lights in Alingsås:Alingsås kommun
Sid 22-Borås:Niklas Ödmann
Sid 22-Norrviken:Okänd
Sid 24-Karlshamn+Tromsö:Ljusarkitektur
Sid 24-Lek med ljus: PLD No 55, Foto: Victoria Coeln
Sid 24-Lights in Alingsås: Alingsås kommun
Sid 26-Lights in Alingsås: Alingsås kommun
Sid 26-Hammarby Sjöstad:www.ljusgestaltning.se
Sid 26-Sjöstadens ljus:Clara Fraenkel
Sid 26-Mieån: Niklas Ödmann
Sid 27-Karlshamn:Ljusarkitektur
Sid 27-Fredriksberg:Niklas Ödmann
Sid 27-Lights in Alingsås: Alingsås kommun
Sid 28-Tromsö Norge:www.tno.nu
Sid 28-Lights in Alingsås: Alingsås kommun
Sid 29-Värn+Kyrkomur:Ljusarkitektur
Sid 29-Lights in Alingsås: Alingsås kommun

Sid 29-Japan:okänd
Sid 29-Eskilstuna(Ljuslinje): www.aq-arkitekter.se
Sid 30-Isbana Grand Rapids; PLDA No. 29 Foto: Suchi-
tra Van/William Hebert (en av dessa två, framgår ej vem)
Sid 30-Lights in Alingsås: Alingsås kommun
Sid 30-Lyon: Kai Piippo



Belysningsstrategin är framtagen av L usar ite tur 
i samarbete med stadsmil öavdelningen  Karlshamns ommun. 

Ljusarkitektur AB
Åsögatan 172
116 32 Stockholm
Sweden
t: +46 8 651 1818
e: mail@ljusarkitektur.se

Niklas Ödmann
m: +46 707 95 8151 | e: niklas.odmann@ljusarkitektur.se
Clara Fraenkel
m: +46 708 55 8159 | e: clara.fraenkel@ljusarkitektur.se
Lina Färje
m: +46 738 55 8152  | e: lina.farje@ljusarkitektur.se


