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Bakgrund och introduktion
Under 2020 har Ramboll, genom Lighting
Metropolis och i samarbete med Lunds
kommun, fått i uppdrag att utarbeta en
Ljusstrategi för Lunds kommun.
Ljusstrategin är en vidarbearbetning och
utveckling av tidigare belysningsplaner i
Lund samt de belysningsprinciper som redan
i dag genomsyrar belysningen i kommunen.
Målet med Ljusstrategin är att skapa en ram
för utvecklingen av belysning i kommunen,
så att belysningen upplevs som en helhet
och i överensstämmelse med de tankar och
krav som överordnat skapar grunden för
Lunds utveckling. Strategin
ska också medverka till att minimera
ljusförorening och spill-ljus från kommunens
anläggningar samt beskydda områden där
det är behov för naturligt mörker.
Genom att medvetet arbeta med
belysningshierarkier, sammanhang och
differentiering, ska det skapas en belysning
som är anpassad till och förstärker
kommunens identitet.
Grundbelysningen ska, tillsammans med
övriga element i gatubilden, medverka
till att stärka det visuella uttrycket, så att
stadsrummens identitet och särskilda
karaktärer betonas. Genom att arbeta vidare
med material och färger från staden, skapas
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en röd tråd genom Lund som sedan sprider
sig ut genom hela kommunen och dess
tätorter.
Belysningen ska, utifrån ett holistiskt synsätt,
fokusera särskilt på den mänskliga skalan.
Trygghet är ett begrepp som relaterar till en
känsla som är upplevd och personlig. Genom
att uppfylla grundläggande behov av socialt,
rumsskapande och identitetsskapande ljus
kan belysningen medverka till att öka den
upplevda tryggheten i kommunen.
Karaktärsskapande och iscensättande
belysning används för att betona och
framhäva aktiviteten i nyckelområden.
Den kan också användas för att framhäva
särskilda element, som skulpturer, torg,
gågator och landskapliga kännetecken.
En väl utförd belysning på en gågata,
med belysta skyltfönster, sittplatser eller
skulpturer kan locka till en kvällspromenad
eller till att man blir sittande lite längre
på bänken. Liksom en belyst löpslinga,
fotbollsplan eller lekplats kan förlänga
tidsrummet, då barn och unga kan vara ute
och leka.
Intensionen är att skapa en grund för en
professionell utomhusbelysning med hög
standard, med god ljuskvalitet och med hög
visuell komfort.
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Belysningstyper
En kommuns, stads eller tätorts samlade
belysningsmiljö består av flera olika typer
av belysning. Dessa kan delas in i sex
huvudgrupper:
Gatubelysning
Den belysning som krävs för en säker
trafiksituation.
Belysning för fotgängare och cyklister
Belysning som är avsedd att göra det säkert
och tryggt för oskyddade trafikanter att röra
sig genom staden och landskapet i mörker.
Eventuellt placerad som komplement till
gatubelysningen.
Gatuinventarier med belysning
Busshållplatser, informationstavlor etc.
med inbyggd belysning som underlättar
orientering och gör gatulivet mer ”levande”.

Arkitektonisk belysning

Träd- och landskapsbelysning
Främst dekorativ belysning av träd och
vegetation. Denna typ av belysning bör
användas med försiktighet och med särskild
hänsyn till naturvärden.
Landmärken, festbelysning och ljuskonst
Olika typer av belysning som används för
att betona och försköna, eller vid särskilda
händelser. Här ingår belysning av skyltar och
skyltfönster samt reklam och julbelysning.
Belysningen kan vara installationer av såväl
tillfällig som permanent karaktär.

Gatu- och vägbelysning

Belysning för fotgängare och cyklister
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Arkitektonisk belysning
En bred kategori som innefattar allt från
funktionell belysning av fasadområden,
entréer och skyltning, till rent dekorativ
belysning som till exempel fasadbelysning.

Träd- och landskapsbelysning

Gatuinventarier

Landmärken och ljuskonst

Arkitektonisk belysning

Belysning för fotgängare och cyklister
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Belysningsgrupp
Gatubelysning
Grundbelysning

”Ljus för vägledning, flow
och säkerhet”

Gatubelysning

Fotgängare och cyklister

Kompletterande belysning

Grundbelysning
Belysning för fotgängare och cyklister

Grundbelysningens primära funktion är att
stödja trafiksäkerheten. Grundbelysningen
utgörs av gatubelysning samt i vissa fall
av särskild belysning för fotgängare och
cyklister.

Gatuinventarier med belysning

Kompletterande belysning

”Ljus för trygghet”

Arkitektonisk belysning

Iscensättande belysning

Gatuinventarier

Arkitektonisk

belysning

De sex belysningstyperna har olika funktion
i stadsmiljön. Typerna kan delas in i tre
huvudgrupper enligt prioritetsordningen i
den funktionella belysningshierarkin (se bild):

Träd- och landskapsbelysning

Belysning som verkar som stöd och
komplement till grundbelysningen, främst
i syfte att öka trygghet, säkerhet och
orientering Den kompletterande belysningen
kan utgöras av flera olika typer av belysning.
Till exempel belysning för fotgängare och
cyklister, gatuinventarier med integrerad
belysning (exempelvis busshållplatser) och
funktionell, arkitektonisk belysning som
belysning av entréer och portar.

”Ljus för att försköna och

Iscensättande belysning

skapa identitet”

Denna belysning omfattar alla de
belysningstyper som bidrar till att skapa
attraktion, identitet och visuellt intresse,
men som inte har ett direkt syfte vad gäller
säkerhet och trygghet.

Landmärke, festbelysning och ljuskonst

Det är nästan alltid kommunen som ansvarar
och anger riktlinjer för grundbelysningen
medan den kompletterande belysningen
och effektbelysningen kan tillhandahållas
av en rad olika aktörer, offentliga såväl som
privata.

Landskapsbelysning
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Landmärke, och ljuskonst
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Hierarki och belysningsgrupp
Genom att arbeta medvetet med olika typer
av belysningsutrustning och ljusfördelning
kan det skapas optisk linjeföring och olika
ljuskaraktärer. Detta gör ett rum lättare
att avläsa, vilket också bidrar till att skapa
upplevd trygghet.
Olika stolphöjder kan indikera med vilken
hastighet man får röra sig samt tydliggöra
vilka gator som är huvudgator eller sidogator.
Likaså kan en rundstrålande lykta eller
pollare skapa en plats där man vill uppehålla
sig lite längre och höja ett områdes status.
Armaturer ska därför inte väljas enbart efter
stadsrummets behov och funktion, utan
också med hänsyn till intilliggande stadsrum.
I Lunds kommun skapas hierarkier genom
en differentiering i ljuspunktshöjder och
ljuskaraktärer som tillsammans markerar
vilken typ av gata eller område man befinner
sig i och i vilken trafik eller hastighet man
rör sig. Materiel är också utformat med olika
färger eller olika utformning på stolpar och
armar som markerar olika områden. Lunds
innerstad har den särskilda gröna “Lundastolpen” medan man i nyare områden har
möjlighet att använda sig av en modern
version av Lundastolpen, fast i grafitgrå och
med ett mer kantigt uttryck.

Grundbelysning
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I Lunds innerstad kommer det naturligt
till att förekomma fler särskilda nedslag, i
form av särskilt belysta torg, parker eller
skulpturer, än det är i tätorterna. I tätorterna
rekommenderas det istället att arbeta med
hierarkin i en mindre skala, men fortfarande
markera eventuella torgrum, parker, lekplatser
eller skulpurer. Även en eller ett par centrala
gator med butiker kan med fördel markeras
med särskild belysning för att skapa en
struktur i tätorterna.
Genom att arbeta medvetet med en
kombination av olika belysningstyper
och grupper skapas trafiksäkerhet,
god orientering och upplevd trygghet
för kommunens användare. Samtidigt
kan kompletterande och iscensättande
belysningen ytterligare bidra till att skapa
attraktiva rum, som lockar till användande
också efter mörkrets inbrott och underlättar
för social interaktion. Tillsammans ska de
olika hierarkierna samt belysningstyper och
-grupper skapa en tydlig mörkeridentitet för
Lunds kommun.

Kompletterande belysning

Armaturerna på ilustrationen till vänster, markerar tydligt hierarkin mellanväg- och cykelbana

Iscensättande belysning
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Sammanhang och differentiering
Sammanhang

Det övergripande vägnätet, med huvudvägar,
uppsamlingsgator, lokalgator och cykelvägar,
kopplas samman genom val av armaturer,
stolpar och färg och knyter på så vis
samman hela kommunen.

Sammanhang / Differentiering

Även om det används samma typer av
armaturer genom kommunen, markeras
några områden genom att använda andra
versioner av armar och stolpar, eller genom
signaturfärger eller lysande armaturhus. Skala
och formspråk bibehålls och skapar
sammanhang medan detaljer är unika och
skapar differentiering.

Differentiering

På utvalda platser eller områden skapas
speciella nedslag genom belysta torg,
parker eller annan iscensättande belysning.
Här utförs belysningen med sin helt egna
identitet. Om det blir för många nedslag,
försvinner den tydliga differentieringen och
nedslagen mister sin särart och försvinner i
ett virrvarr av ljus.
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Sammanhang

Att skapa sammanhang i belysningen är
en viktig parameter när man önskar att
samla en kommuns eller en tätorts visuella
uttryck, så att det framträder strukturerat
och välplanerat. Det inbördes sammanhanget
mellan olika typer av belysning ska framträda
så att belysningsanläggningen ingår som
en naturlig del av ett områdes identitet.
Belysning ska väljas medvetet för att stärka
förbindelser.

Differentiering

Belysningsstyrka, stolphöjder och typer, val
av armatur och färg på belysningsutrustning,
kan tillsammans bidra till att differentiera
olika områden och stadsrum från varandra.
Differentieringen kan anpassas till olika
arkitektoniska områden, geografisk placering
och funktion. Det ska skapas tillräckligt
med differentiering av ljussättningar så
att ett område inte upplevs som formlöst,
men däremot som varierat, mångfacetterat
och inbjudande, där detta är önskvärt.
Detta kommer att underlätta förståelsen
för olika stadsrums funktioner och status i
den stadstopologiska hierarkin samt styrka
områdets identitet.
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Visuell komfort och trygghet
Det är viktigt att skapa en komfortabel, väl
balanserad belysning av god kvalitet, som
skapar goda visuella förhållanden, underlättar
orientering och som respekterar områdets
kvaliteter. Detta skapas bland annat genom
att skapa balans mellan ljus och mörker och
att anpassa ljusnivåer och ljusriktning. Det är
viktigt att ögat inte “stressas” av allt för höga
illuminanser och stora kontraster.
Både för grundbelysning, kompletterande
belysning och iscensättande belysning, ska
följande undvikas:
•

•

•

Ljusbarriärer, dvs. synnedsättande
bländning från ljuspunkter som
oavsiktligt kan ses på långt håll. Dessa
stör helhetsintrycket av den visuella
upplevelsen i mörker, bromsar blicken och
förstör upplevelsen av bakomliggande
områden eller områden med svagare
belysning. Ljusbarriärer uppstår bl.a. vid
dåligt avskärmande, vinklade eller för
högt placerade armaturer.
Bländning uppstår när kontrasten mellan
ljus och mörker är för stor. Exemepel
är när ljuskällan eller kraftigt lysande
armaturdelar är synliga i den normala
synriktningen. Detta stör upplevelsen av
omgivningen (synnedsättande bländning)
eller upplevs som kraftigt generande
(obehagsbländning).
Ljusförorening är oavsiktligt spilljus
från ex. dåligt avskärmande eller riktade
armaturer. Ljusförorening har en lång rad
negativa konsekvenser, bl.a. upplevelsen
av natthimlen och öppna landskap, men
är också störande för djur- och växtlivet i
området.

Visuell komfort är en förutsättning för
upplevd trygghet under kvällen och natten.
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Den visuella komforten är grundläggande för
goda ljusbetingelser, vilket i sin tur påverkar
hur vi upplever vår omgivning.
För att säkerställa en hög visuell komfort
ska bländningspunkter och stora kontraster
undvikas. Detta görs genom mjuka
övergångar mellan ljusa och mörka områden,
genom att undvika kraftigt lysande ytor samt
genom att använda armaturer som är väl
avbländade och med nedåtriktad belysning.
God färgåtergivning och armaturer med en
ljuspunktshöjd och -kvalitet som belyser
ansikten mjukt, utan skarp skuggbildning, gör
ansikten och ansiktsuttryck lättare att avläsa.
Det innebär att det på avstånd kan bedömas
om en mötande person ser glad eller arg ut.
Alla ytor i ett stadsrum behöver inte vara
upplysta för att upplevas som trygga. Men
det ska alltid finnas väl upplysta gångstråk,
utan intilliggande mörka rum eller vegetation.
Om rummets kantzoner i bottenvåningen
dessutom är belysta blir rummet lättare
att avläsa och kommer att upplevas som
tryggare.
Dålig belysning kan bidra till att människor
känner sig otrygga under kvällstid. En väl
planerad belysning av god kvalitet kan öka
den visuella komforten och medverka till
att stärka tryggheten och att boende och
besökare bättre kan orientera sig. Trygghet
handlar om att skapa tillräckligt goda
förhållanden för alla trafikantgrupper. Detta
betyder att alla trafikantgrupper ska kunna
överblicka vägnätet, både cyklister och
fotgängare. De ska också kunna uppfatta
förändringar i gaturummet på lämpligt
avstånd. Den ökade förmågan att orientera
sig bidrar till bättre tillgänglighet och säkrare
framkomlighet.

En karaktärsskapande belysning av utvalda
element, som t ex en upplyst fontän, kan
också bidra till ökad trygghet genom att
skapa en trygg stämning i gaturummet.
Ett belyst grönområde eller en lekplats
förlänger tidsrummet då folk uppehåller sig
där, vilket bidrar till en positiv spiral eftersom
det attraherar fler människor, vilket i sin tur
lockar ännu fler.

Ljusförorening

Spilljus

Spilljus

Illustrationerna visar exempel på goda (+) och
dåliga (-) lösningar på belysning i förhållande
till bländning, ljusbarriärer och trygghet.
Exempelvis kan belysning med pollare vara
en god kompleterande belysning, men inte i
förhållande till att skapa trygghet då det är
viktigt att kunna avläsa ansikten. Till höger
illustreras begreppen ljusförorening och
spilljus.
Bländning

Ljusbarriärer

Trygghet

+

+

+

-

-

-
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Analys
Lund är en gammal stad med rik historia,
vilket avspeglar sig i arkitekturen, domkyrkan,
de smala gatorna i innerstaden och de stora
torgen. Runt omkring staden ligger Skånes
platta jordbrukslandskap och utspritt i resten
av kommunen ligger fem mindre tätorter.
Omkring Lund växer det idag upp nya
stadsutvecklingsområden och staden växer.
Med kommunens placering, i det sydliga
Skandinavien, innebär det att det under årets
gång är nästan lika många ljusa som mörka
timmar. Belysningen i det offentliga rummet
spelar därför en både stor och viktig roll för
att skapa trivsel och upplevd trygghet för
kommunens invånare.
Lund har redan idag en tydlig och fin
belysningsidentitet och det är viktigt att
denna inte går förlorad under renoveringar av
äldre belysningsanläggningar. Istället ska den
förstärkas och spridas ut genom kommunen
och ut till tätorterna.
Belysningsidentiteten kan idag ses i val av
armatur och val av materiel. I stora delar
av Lunds innerstad används en särskild
Lundastolpe, målad i Lundagrön. Den
gröna färgen används också på annan
belysningsutrustning, liksom den återkommer
på annan utrustning och möblering.
Parker och torg belyses med en kombination
av rundstrålande parkarmaturer och högre
stolpar med spotbelysning. Ett undantag är
Stortorget, Bantorget och Clemenstorget i
Lunds innerstad, vilka har fått en helt egen
och unik belysning.
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Genom hela kommunen finns ett nät av
cykelvägar, både inne i tätorterna och som en
förbindelse mellan de olika samhällena. Inne i
tätbebyggda områden belyses cykelvägar
med rundstrålande parkarmaturer och
utanför tätorterna belyses de med små
vägarmaturer.
Ett nyare element i Lunds stadsbild
är spårvagnen som går mellan
Lunds stadskärna och de nya
stadsutvecklingsområdena omkring
ESS. Spåret är belyst med samma
belysning oavsett om det är inne i
Lund centrum eller om det är genom
de nya stadsutvecklingsområdena.
Flera områden i Lunds utkant, samt i
tätorterna, har idag en äldre belysning som
står inför en snar utskiftning. Dessa områden
är typiskt utförda med koffertarmaturer och
med stora avstånd mellan stolparna. Detta
gäller både för lägenhetsområden och för
villaområden med små lokalgator.
Både äldre och nya lägenhetsområden
omkring Lund, kan idag upplevas som röriga
i förhållande till belysning, då det är tydligt
att där inte är någon koordinering mellan
kommunens belysning och den privata
belysningen i områdena. På flera ställen har
fastighetsägare satt upp belysning som stör
det offentliga rummet.
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Designprinciper
Utformningen av Ljusstrategin för Lunds
kommun, tar utgångspunkt i de
armaturer och kvaliteter som redan finns
i kommunen. Strategin ska bidra till att
förstärka dessa kvaliteter och säkerställa att
renoveringar av belysningsanläggningar följer
den röda tråden och arbetar vidare på den
istället för att motarbeta den.
Genom en välplanerad ljussättning skapas
attraktiva offentliga miljöer och platser.
Ljussättningen ska bidra till en tilltalande
helhet, försköning av staden och tätorterna,
ökad känsla av trygghet och ökade
möjligheter till människors möten, oväntade
såväl som planerade, under en större del av
dygnet.
Folk i alla åldrar ska lockas att vistas mer
i det offentliga rummet även kvälls- och
nattetid och uppleva deras omgivning som
attraktiv under en större del av dygnet.
För att uppnå en vacker helhet som
framhäver Lunds äldre arkitektur och mindre
skala, är det viktigt att ljusets kvalitet och
färg på materiel samordnas genom hela
kommunen. Därför ska följande riktlinjer
följas.
Som utgångspunkt ska all belysning, som
förvaltas av kommunen, utföras med
varmt, vitt ljus, 3000K. I rena
industriområden kan belysningen dock
utföras med 4000K om detta önskas. All
belysning i området ska utföras med
goda färgåtergivande egenskaper, som
minimum Ra>80, men Ra>90
rekommenderas. MacAdam <3 ochljuset
ska framstå utan flimmer.
För att täcka in belysningens
mångfacetterade funktion ska
utformningen av Lunds belysning utgå från
grundbegreppen:
SIDA 12

•
•
•
•
•

identitetsskapanderumsskapandesocialabiologiskatekniska förutsättningar

Dessa förutsättningar uppnås genom att;
• arbeta medvetet med rätt armaturer på
rätt plats och därmed skapa effektiva
belysningslösningar utan onödigt spilljus.
• olika ljusmiljöer anpassas till varandra för
att uppnå en balans och ljusmiljöer som är
avstämda i förhållande till omgivningen.
• ljuset planeras i förhållande till olika
ytor och linjer för att främja orientering
och skapa ett rum med ett djup och en
tredimensionalitet som gör rummet lätt
att avläsa samt skapar upplevelse och
trygghet.
• arbeta med den teknologi som på
bästa sätt samt mest effektivt kan lösa
en konkret belysning, sett utifrån en
helhetssyn omfattande krav som ekonomi,
energieffektivitet, funktion och estetik.
Belysningen ska tillsammans med övriga
element i gatubilden medverka till att stärka
kommunens visuella uttryck, så att dess
identitet och särskilda karaktär betonas.
Som utgångspunkt arbetas det med 3
färger i kommunen; Lundagrön, som endast
används i Lunds innerstad, RAL7021,
en mörkgrå färg som kan användas i
nya stadsutvecklingsområden samt i
andra områden där det önskas ett mer
modernt uttryck. Denna färg ska helst
användas på stolpar och armar med raka
former. RAL 9006 är en ljusgrå färg som
kommer används på den största delen av
belysningsmateriel i kommunen. Färgen är
anpassad för att kunna kombineras med
galvaniserat materiel på t.ex. stolpar och
armar. RAL 9005 är en helt svart färg som
kan används i utvalda projekt.

RAL 9006
Grundfärg på belysningsmateriel i
kommunen, kan kombineras med
galvaniserade stolpar

RAL 6012
Lundagrön, används i
Lunds innerstad på både
belysningsmateriel och andra
stadsinventarier

RAL 7021
Utrustning som används i nya
stadsutvecklingsområden eller
andra områden med mer modern
arkitektur

RAL 9005
Ink Jet Black, används i utvalda
projekt
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Designprinciper
På illustrationerna nedan visas hierarkin för
belysningsarmaturer genom hela kommunen.
Som utgångspunkt utförs belysning med
topp-monterade armaturer eller armaturer
monterade med kort arm. Stolparnas höjd,
samt armaturernas storlek, anpassas till
gatutyp och gatans dimensionering. Det
återkommande formspråket, tillsammans
med principer för hur armaturerna placeras,
skapar ett sammanhang som går igen
genom hela kommunen. Detta tydliggör
vilken gatutyp man rör sig på och underlättar
därmed också orienteringen genom
kommunen.
Differentiering mellan olika områden, skapas
genom färger och former på materiel,
vilket ger små skillnader som avspeglar
det område de är placerade i. I nya
stadsutvecklingsområden kan stolpar och
armar ha ett mer stringent formspråk och

Belysningshierarki Lunds kommun

Genomgående används korta armar till
montering av armaturer eller toppmonterade
armaturer, för att belysningsmateriell inte ska
ta mer plats än nödvändigt i omgivningen.
Alla armaturer är nedåtriktade och väl
avskärmade för att inte skapa bländning.
Alla ritningar och illustrationer i dokumentet
ska ses som belysningsprinciper som ska
anpassas för att kunna användas som
underlag för projektering.

Differentiering, nya stadsutvecklingsområden Differentiering, Lunds innerstad

Huvudvägar
Uppsamlingsgator / Lokalgator
Cykelvägar

Huvudvägar
Uppsamlingsgator / Lokalgator
Cykelvägar
Parker
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belysningsmateriel kan utföras i en mörkgrå
färg och i Lunds innerstad utförs belysningen
med ”Lundastolpen” och Lunds särskilda
gröna färg. I alla delar av kommunen,
undantaget Lunds innerstad, kan man
dessutom markera uppsamlingsgator och
lokalgator med lysande armaturhus, där det
ger mening i sammanhanget.

Huvudvägar
Uppsamlingsgator / Lokalgator
Cykelvägar
Parker

Parker
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Belysningsklasser
Valet av belysningsklasser ska, liksom
utformningen av belysningsanläggningen
i helhet, avspegla en gatas karaktär och
funktion. Belysningsstyrka och ljusets
fördelning är medverkande till att framhäva
gatans hierarki samt signalera med vilken
hastighet man kan köra med eller vilken typ
av trafik gatan är ämnad för.
Belysningsklasserna i Lunds kommun, följer
inte VGUs standard, men är anpassade till
kommunens mindre skala och äldre arkitetur.
Belysningsklasserna är också anpassade till
de stora skillnader mellan stad, tätort och
landsbygd som finns i kommunen så att
inte kontrasterna i ljuset blir för stora.
I val av belysningsklass ska det tas särskild
hänsyn till övergångar mellan olika gator
och belysningsnivåer så att området inte
framstår som kontrastfullt. Viktiga gator och
cykelvägar, som t.ex. skolvägar, kan med
fördel framhävas.
För mer information om belysningsklasser, se
Teknisk Handbok sist i dokumentet.

Miljözoner

I Lunds kommun finns olika miljözoner
Människor och djur har olika biologiska behov beroende på var i kommunen man befinner
av ljus och mörker under olika tider på dygnet. sig. I Lunds stad gäller miljözon E3, medan E2
gäller för större delen av kommunens tätorter
Biologiska förutsättningar används här som
och man kan gå helt ner till E1 på landsbygden
ett samlingsnamn på ljusets påverkan på
mellan stad och tätort. Miljözoner gäller för all
människors hälsa och välbefinnande och på
belysning, för offentlig såväl som privat.
livsförutsättningar för djur och växter. Att
Ljusföroreningsklasserna ges av standarden
sammanställa biologiska förutsättningar
SS-EN 12464-2. Dessa klasser avser
kopplat till belysning är tätt knutet till
ljusföroreningar för människor och natur i fyra
begreppet störande ljus och behovet av
olika miljözoner:
mörker. Begreppet inkluderar uppåtriktat
E1: utgörs av mörka områden som
ljus som orsakar ljusföroreningar. Men även
landsbygdsområden eller nationalparker och
ljus från lysande skyltar och annan belysning
andra skyddade områden med inget eller
som spiller ljus på fasader och närliggande
väldigt svagt omgivningsljus
bostäder.
E2: utgörs av områden med allmänt
Som boende i en storstad får man räkna med svagt omgivningsljus, som industri- eller
ett visst spilljus och att samma ljusupplevelse bostadsområden på landsbygden
E3: utgörs av områden med medelstarkt
som boende på landsbygden har, inte kan
omgivningsljus, till exempel samhällen och
uppnås. Områden kan därför delas upp i fyra
olika miljözoner, beroende av hur tätt befolkat industri- eller bostadsområden i förorter
E4: utgörs av områden med starkt
och industriellt ett område är.
omgivningsljus som stadskärnor och
handelsområden.

Maximala värden för störande ljus. För
belysningsstyrka på egendom (E) och ljusstyrka
från ljuskälla (I) anges även rekommenderade
gränsvärden >

Belysningsstyrka
på fastigheter
Miljözon
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Vertikal belysningsstyrka, Ev [lx]: Maximala
vertikala belysningsstyrkan på fastigheter
Ljusstyrka, I [lx]: Ljusstyrkan hos varje
ljuskälla i aktuell riktning
Uppriktat ljus, ULR [%]: Andel av armaturens
ljusflöde som är riktat över horisontallinjen,
när armaturen är monterad på avsett vis
Fasadluminans, Lb [cd/m2]: Maximala
medelluminansen för fasader
Skyltluminans, Ls [cd/m2]: Maximala
medelluminansen för skyltar
Alla listade kriterier ska uppfyllas för att en
miljözon ska kunna uppfyllas.

Ljusstyrka från
ljuskälla

Ev
[max][

Kriterierna baseras på följande parametrar:

IU
rek.][

Fasad
luminans

Skylt
luminans

LR

Lb

Ls

Uppåtriktat
ljus

max]

[rek.][

max]

[max]

[max]

Landsbygd mellan Lund och tätorter

E1

2

0

2500

0

0

0

50

Bostadsområden samt industriområden

E2

5

1

7500

500

5

5

400

Lund samt centrala delar av tätorter

E3

10

2

10000

1000

15

15

800

E4

25

5

25000

2500

25

25

1000
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Stora trafikleder
De stora trafiklederna, som går igenom
kommunen, ägs inte av kommunen utan
ägs och drivs av Trafikverket. Det är
därmed också Trafikverket som utformar
och ansvarar för belysningen på dessa
vägar.
De flesta av Trafikverkets vägar genom
kommunen, går genom öppet landskap
och är obelysta. Några av dem går dock
rakt igenom både Lund och de mindre
tätorterna. Detta betyder dels att tung
trafik ofta leds igenom tätorternas
centrum och dels att den belysning som
vägarna är utformade med, inte följer den
omkringliggande belysningen i tätorterna.

Översikt över trafikleder i Lunds kommun
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Huvudgator

Huvudgator i Södra Sandby, ex. på tätort

Huvudgator i Lund, Lunds innerstad är markerad

SIDA 16
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Huvudgator
Ljuspunkthöjd:
7-10 m
Huvudgatorna i Lunds kommun bildar,
tillsammans med Trafikverkets trafikleder,
kommunens trafikala huvudnät, dvs. gator
för trafik till, från och genom staden samt
huvudgator för trafik mellan stadsdelar.
Huvudgatorna bidrar främst till att erbjuda
hög framkomlighet för motortrafik. Dock
är den största delen av huvudgatorna
i kommunen dimensionerade med
cykelvägar och fungerar därmed också
som stora leder för cykeltrafik.
I de flesta fall, särskilt när cykelvägen ligger
nära körbanan, är vägbelysningen tillräcklig
för att belysa både väg och cykelbana. Men
där stolpar kan placeras mellan körbana
och cykelbana, kan vägen med fördel
utformas med en separat belysning för
cykelbanan. Detta tydliggör orienteringen
i rummet och visar var olika trafikanter ska
röra sig.
Stolpar kan placeras enligt de olika
principerna på illustrationerna, utifrån
gatans profil. Som utgångspunkt ska
belysningen placeras enkelsidigt,
dubbelsidigt eller med dubbel arm placerad
mellan körbanorna. Zig-zag anläggningar
ska om möjligt undvikas. Stolpar ska stå så
enhetligt som möjligt längs samma gata.
Det kan dock vara nödvändigt att skifta
mellan olika stolpplaceringar längs en gata
om dimensionerna på gatan ändrar sig.
Gatan ska utformas med samma stolphöjd
längs hela sin sträcka.
Huvudgatorna genom Lunds kommun har
flera olika profiler och dimensioner. Varje
gata är unik och ska utformas därefter.
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Uppsamlingsgator

Uppsamlingsgator i Södra Sandby, ex. på tätort

Uppsamlingsgator i Lund, Lunds innerstad är markerad

SIDA 18
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Uppsamlingsgator
Ljuspunkthöjd:
6-8 m
Uppsamlingsgatorna är en del av det
trafikala lokalnätet som samlar upp
trafiken från lokalgatorna och leder
den vidare till huvudgatorna. Liksom
huvudgatorna, återfinns uppsamlingsgator
i hela kommunen, men dimensioneringen
kan variera i förhållande till omgivningen.
De flesta uppsamlingsgator i kommunen är
dimensionerade med separata cykelbanor,
ibland liggande direkt intill körbana, andra
gånger med en rabatt mellan körfälten.
Liksom med huvudvägar, är det inte alltid
nödvändigt att ha en separat belysning
för cykeltrafik, men en separat belysning
är en fördel i förhållande till orientering i
gaturummet.
Som utgångspunkt ska alla
uppsamlingsgator vara enkelsidiga
anläggningar, men beroende på
vägprofilens dimensionering kan det vara
behov att göra avvikelser. Alla stolpar
längs en gata ska vara i samma höjd.
Uppsamlingsgator utförda med linmonterad belysning återfinns endast i
Lunds innerstad.
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Lokalgator

Lokalgator i Södra Sandby, ex. på tätort

Lokalgator i Lund, Lunds innerstad är markerad

SIDA 20
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Lokalgator
Ljuspunkthöjd:
4-7 m
Lokalgatorna förmedlar trafik inom ett
bostadsområde. Trafiken är övervägande
avsedd för trafik som har målpunkt vid
gatan.
Cykeltrafik delar ofta vägbanan med
motortrafik, men i några områden, särskilt
i nyare stadsutvecklingsområden, finns
även lokalgator med separat cykelbana.
Lokalgatorna ska som utgångspunkt
utformas som enkelsidiga anläggningar,
men beroende på gatans dimensionering
kan det vara behov att göra avvikelser.
Stolpar ska, om möjligt, placeras en halv
meter in på gräsareal mellan körbana /
trottoar. Om det inte finns någon gräskant,
så ska stolpen placeras i tomtgräns. Vid
placering av stolpar ska det tas hänsyn
till eventuell bländning i intilliggande
bostäder.
Lokalgator utförda med linspänd belysning
återfinns endast i Lunds innerstad. Det är
också endast här som armaturer placeras
helt intill fasaden eller monteras på arm
på fasad. Vid detta tillfälle ska det tas
stor hänsyn till fasadens utformning
och kontrolleras att det inte kommer
generande spill-ljus in i bostäder.
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Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar i Södra Sandby, ex. på tätort

Gång- och cykelvägar i Lund, Lunds innerstad är markerad

SIDA 22
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Gång- och cykelvägar
Ljuspunkthöjd:
LPH: 4-5 m
Som utgångspunkt finns det två olika
typer av cykelvägar i Lunds kommun.De
långa transportsträckorna som ligger
mellan Lund och de olika tätorterna
i kommunen samt cykelvägar inne i
Lunds stad eller i tätorterna. Inne i
tätorterna förbinder cykelvägarna typiskt
lokalgatorna på tvärs eller olika viktiga
sträckor mellan skolor, parker mm.
Cykelvägarna har därmed till stor del sitt
eget system där man kan färdas utan
biltrafik.
I Lunds stad återfinns även dessa
cykelsystem, men på flera ställen ligger
cykelvägarna istället utmed de större
vägarna genom staden. Längs med dessa
sträckor behövs det inte alltid separat
cykelvägsbelysning, då vägbelysningen
är tillräcklig. När detta inte är tillfället,
kan cykelvägsbelysningen med fördel
monteras tillsammans med vägbelysningen
på samma stolpe. Detta skapar en tydlig
hierarki och signalerar var olika trafikanter
rör sig. Det är alltid vägbelysningen som
avgör stolpavstånd längs en väg. Om det
saknas ljus på cykelvägen, kan belysningen
för denna kompletteras med lägre stolpar
mellan vägbelysningsarmaturerna.
Men som utgångspunkt ska cykelvägar
inne i Lund och tätorterna utföras med
rundstrålande parkarmaturer. Härmed kan
omkringliggande grönska också belysas
och cykelvägarna differentierar sig tydligt
från annan trafik.
De långa transportsträckorna, eller annan
cykelvägsbelysning utanför tätbebyggda
områden, ska istället belysas med
nedåtriktade och väl avskärmade armaturer.
Detta är särskilt viktigt på sträckor,
där cykelvägen är belyst men inte den
intilliggande vägen.
VERSION NR 02 2021-06-08
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Torg och Parker
Genom hela Lunds kommun återfinns flera
torg och parker i olika storlekar. Redan
sedan tidigare har kommunen haft tydliga
riktlinjer för hur dessa ska belysas, med
spotbelysning och rundstrålande
parkarmaturer. Denna princip fortsätter och
byggs ut, då fler mindre torg och parker
med fördel kan framhävas med belysning,
särskilt i Lunds utkanter och i tätorterna.
Armaturerna ska placeras så att de belyser
eventuell grönska och så att belysningen
lyfter fram omgivningens olika karaktärer.
Stolpar med spot-belysning ska anpassas
i höjden så att de avspeglar omgivningens
skala. I naturområden, eller i områden som
angränsar till dessa, ska belysningen hållas
låg och utformas så att den inte upplevs
som störande - varken för människor eller
natur.
Grundbelysningen längs gångstråk och stigar
ska skapa ett mjukt och omhändertagande
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ljus i mänsklig skala. Ljuset ska utformas så
att människor belyses i sin fulla storlek, för att
ansikten ska kunna avläsas på avstånd. Men
alla gångvägar behöver inte belysas. Det är
viktigt att det finns platser kvar i staden utan
ljus, där man kan uppleva en mörk himmel
och se stjärnorna.
Om ett torg eller en park ska framhävas
ytterligare, kan grundbelysningen
kombineras med fler ljuselement eller
särskilda nedslag. Omkringliggande fasader
med arkitektoniska kvaliteter kan vara med
för att definiera rummet. Även andra element
som grönska, möbler och lekelement bidrar
till att skapa ett djup i rummet. För särskilda
nedslag, se nästa sida.
Tillsammans skapar dessa element en tydlig
och unik identitet för rummet samtidigt som
den upplevda tryggheten ökar, då det är
lättare att avläsa rummets gränser.

Lek- och träningselement

Belysningen ska sätta fokus på aktiviteter
och göra dem attraktiva och tillgängliga för
sin målgrupp. Eftersom aktiviteterna varierar
under året och dygnet bör belysningen
stärkas med en egen tändning som gör att
de kan släckas på natten och under årstider
då aktiviteten inte pågår.
Där det är möjligt kan ljuset integreras i
lekutrustningen eller konstruktionen kring
aktiviteten. Ljuset vid lekplatser kan vara
lekfullt gestaltat så att belysningen inspirerar
och utvecklar leken. Många lekelement är
i sig själva färgglada eller har spännande
former, så bara genom att belysa dem och
framhäva dem skapas en iscensättande
belysning.
Vid belysning av lek- och träningselement
är det viktigt att området har en viss
bakgrundsbelysning, annars kommer
belysningen få motsatt effekt och istället
upplevas som otrygg.
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Särskilda nedslag
Ljusstrategin skapar sammanhang genom
kommunen, men för att skapa en
dynamisk helhet behövs avvikelser från
den röda tråden. Dessa avvikelser, eller
differentiering, skapas genom att utvalda
platser eller element belyses med sin egen
unika belysning. Liksom de stora torgen eller
domkyrkan i Lunds innerstad har fått unika
belysningslösningar, kan det skapas särskilda
nedslag i tätorterna genom att belysa en
lekplats, en bygata eller bara ett vackert träd.
Särskilda nedslag skapar fysiska
orienteringspunkter, som utgör markanta
visuella element i omgivningen. I sin bok ”The
Image of the City”, beskriver Kevin Lynch hur
särskilda nedslag spelar en viktig roll för
människors förmåga att orientera sig,
eftersom de utgör fixpunkter i folks mentala
karta.
Det är viktigt att begränsa antalet nedslag
så att de fortsatt framstår som unika. Med
alltför många belysta punkter försvinner
nedslagens karaktär och de drunknar i en
ljusinflation som inte är önskvärd.
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Grönska

Växter, träd och planteringar i gröna
områden kan med fördel lyftas fram med
hjälp av ljus. Likaså trädalléer eller solitärträd
som skapar viktiga rum.
Färgåtergivningen ska vara hög för att kunna
återge växternas färger och skiftningar på
ett naturligt sätt. Ljusfärgen kan variera från
varm-vit till kall-vit beroende på växternas
naturliga färger. För att framhäva växternas
färger under olika årstider, som blomning
eller höstfärger, kan utvald växtlighet belysas
med ljus som också varieras över året.
Belysning av grönska ska inte utföras med
nedgrävda armaturer. Den ska antingen
utföras från stolpe, integreras i olika former
av möbler eller arbetas in i uppåt lysande
låga pollare.

Möbler

Ljus i mänsklig skala skapar ett kontrastrikt
ljus nära den belysta ytan. Det ger en skärpa
och en variation som finns naturligt i dagsljus.
Ljuset ska lokaliseras och integreras i ytor
som människor kommer nära, som i räcken,
trappsteg, sittytor, lekytor och planteringar.
Armaturer ska vara väl avskärmade och ljuset
bör vara varm-vitt, då återreflektionen blir ett
ljus för människors ansikten.
Om ljus integreras i sittmöbler är
det viktigt att rummet har tillräcklig
bakgrundsbelysning. Om den största delen
av belysningen kommer nedifrån kan det
skapas onaturlig skuggbildning i ansikten och
upplevas som skrämmande.

För att skydda olika djur- och växtarter, ska
ljus på vegetation släckas helt under en del
av natten.
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Lathund
Grundbelysning i Lund stad och tätorter
Huvudgator

Monterad på kort böjd
arm

7-10 m

3000K

Galvaniserad stolpe

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Monterad på kort rak arm

7-10 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Toppmonterad

Armatur RAL 9006

Armatur RAL 9006
Galvaniserad stolpe

7-10 m

3000 /4000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe

Armatur RAL 9006
Stolpe galvanisead

Uppsamlingsgator
Monterad på kort böjd
arm

6-8 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Monterad på kort rak arm

Galvaniserad stolpe
6-8 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Monterad på kort, rak
arm

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
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Armatur RAL 9006
Galvaniserad stolpe

6-8 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Toppmonterad

Armatur RAL 9006 eller
opal

Armaturhus blank vit
eller opal
Stolpe RAL 9006 eller
galvaniserad

6-8 m

3000 /4000K

Armatur RAL 9006
Stolpe galvanisead
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Lathund
Lokalgator
Monterad på kort böjd
arm

4-7 m

3000K

Galvaniserad stolpe

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Monterad på kort rak arm

4-7 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Monterad på kort, rak
arm

Armatur standard grå
Galvaniserad stolpe

4-7 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Toppmonterad

Armatur vit eller opal

Armaturhus blank vit
eller opal
Stolpe galvaniserad

5-7 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe

Armatur standard grå
Galvaniserad stolpe

Cykelvägar
Toppmonterad

4-5 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Toppmonterad

Galvaniserad stolpe

4-5 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Toppmonterad
Rundkonsik eller
avtrappad stolpe

VERSION NR 02 2021-06-08

Armatur standard grå

Armatur standard grå
Galvaniserad stolpe

4-5 m

3000K

Armatur RAL 9006 eller
9005

Används inne i tätorter mellan lokalgator eller genom
områden med grönska.

Stolpe galvaniserad eller
RAL 9005
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Lathund
Avvikelse 1, Lund Innerstad
Montering

Ljuspunkthöjd

Färgtemperatur

Färg på matriel

Monterad på Lunda arm,
enkel eller dubbel

7-10 m

3000K

RAL 6012

6-8 m

3000K

RAL 6012

Monterad med
Stockholmsarm och
-stolpe

6-8 m

3000K

RAL 6012

Vajermonterad

6m

3000K

RAL 6012

Monterad på Lunda arm,
enkel

4-7 m

3000K

RAL 6012

Vajermonterad

6m

3000K

RAL 6012

Monterad med
Stockholmsarm och
-stolpe

6m

3000K

RAL 6012

Väggmonterad med
Stockholmsarm

4-7 m

Toppmonterad

4-5 m

Bemärkningar

Huvudgator

Rundkonsk stolpe

Uppsamlingsgator
Monterad på Lunda arm,
enkel eller dubbel
Rundkonsk stolpe

RAL 9005

Lokalgator

Rundkonsk stolpe

RAL 9005

3000K

RAL 6012
RAL 9005

3000K

Standard grafitgrå

Cylindrisk stolpe
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Lathund
Cykelvägar
Monterad på liten Lunda
arm monterad på en
högre Lundastolpe

5m

3000K

RAL 6012

Toppmonterad

4-5 m

3000K

Standard grafitgrå

Används endast när cykelvägen ligger utmed en större
väg

Cylindrisk stolpe

Avvikelse 2, Nya Stadsutvecklingsområden
Huvudgator

Monterad på kort rak arm 7-10 m
eller kort böjd arm

3000K

Vit eller RAL 7021

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Monterad på kort, rak
arm

Om armaturhus är i vit kan stolpen vara galvaniserad
7-10 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Monterad på kort rak arm

Armatur och stolpe ska utföras i samma färg

Armaturhus blank vit
eller opal
Stolpe galvaniserad eller
RAL 7021

7-10 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe

Standard grå
Stolpe galvaniserad

Uppsamlingsgator
Monterad på kort rak arm 6-8 m
eller kort böjd arm

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Monterad på kort, rak
arm

6-8 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Monterad på kort rak arm
Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe

VERSION NR 02 2021-06-08

Vit eller RAL 7021

Armatur och stolpe ska utföras i samma färg

Armaturhus kan utföras
i opal

Om armaturhus är i vit kan stolpen vara galvaniserad

Armaturhus blank vit
eller opal

Armatur finns vid tracébelysning längs spårvägen

Stolpe RAL 9005
6-8 m

3000K

Standard grå
Stolpe galvaniserad
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Lathund
Lokalgator
Monterad på kort rak arm 4-7 m
eller kort böjd arm

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe
Monterad på kort, rak
arm

4-7 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe

Vit eller RAL 7021

Armatur och stolpe ska utföras i samma färg

Armaturhus kan utföras
i opal

Om armaturhus är i vit kan stolpen vara galvaniserad

Armaturhus blank vit
eller opal

Armatur finns vid tracébelysning längs spårvägen

Stolpe RAL 9005

Monterad på kort rak arm 4-7 m

3000K

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe

Standard grå
Stolpe galvaniserad

Cykelvägar
Monterad på kort böjd
eller kort rak arm

5m

3000K

Rundkonsik eller
avtrappad stolpe

Vit eller RAL 7021
Stolpe RAL 7021
galvaniserad

Monterad på kort rak arm 5 m
eller kort böjd arm på en
högre belysningsstolpe

3000K

Samma som armatur och Används endast när cykelvägen ligger utmed en större
stolpe som den monteras väg
på

Toppmonterad

3000K

Standard grå eller RAL
9005

4-5 m

Rundkonsik eller
avtrappad stolpe
Toppmonterad

4-5 m

3000K

Standard grafitgrå

6-8 m

3000 /4000K

avtrappad stolpe

Toppmonterad

Rundkonisk stolpe eller
avtrappad stolpe

Standardgrå
Stolpe galvanisead

6-8 m

3000 /4000K

Standardgrå
Stolpe galvanisead

avtrappad stolpe

Toppmonterad

Används mellan lokalgator eller genom områden med
grönska
Används endast om armaturen redan finns på torg eller i
parker i området

Avvikelse 3, Industriområden
Toppmonterad

Används inne i tätorter mellan lokalgator eller genom
områden med grönska

Stolpe standardgrå, RAL
9005 eller galvaniserad

Cylindrisk stolpe
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Används endast när cykelvägen i öppet landskap

6-8 m

3000 /4000K

Standardgrå
Stolpe galvanisead
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Lathund
Parker, torg och andra områden som ska framhävas
Toppmonterad

4-5 m

RAL 9005

4-5 m

Standard grafitgrå

Används i Lund Innerstad samt i Nya Stadsutvecklingsområden

Armatur 1: 4,5 m

RAL 7021 eller 6012 i
Lund innerstad

1-3 armaturer per stolpe

Rundkonsik eller
avtrappad stolpe
Toppmonterad
Cylindrisk stolpe

Monterad med
monteringsbas direkt på
stolpe
Rundkonisk stolpe 5 m
Monterad med
monteringsbas direkt på
stolpe
Rundkonisk stolpe 7 m
Monterad med
monteringsbas direkt på
stolpe

Armatur 3: 3,9 m

RAL 9005 i övriga
områden

Armatur 1: 6,3 m

RAL 7021 eller 6012 i
Lund innerstad

Armatur 2: 5,8 m
Armatur 3: 5,3 m
Armatur 4: 4,8 m

RAL 9005 i övriga
områden

Armatur 1 placeras 0,7
m från topp därefter
placeras armaturerna
med 0,5 m avstånd ned
längs stolpen

RAL 7021 eller 6012 i
Lund innerstad

Monterad med
Stockholmsarm och
-stolpe

4-6 m

RAL 9005 eller 6012

Monterad med Haloarm
och -stolpe

3,5-6 m

Rundkonisk stolpe 9-12
m
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Armatur 2: 4,2 m

RAL 9005 i övriga
områden

Armaturer ska placeras omkring stolpen på ett estetiskt
sätt
3-4 armaturer per stolpe
Armaturer ska placeras omkring stolpen på ett estetiskt
sätt

3-7 armaturer per stolpe
Armaturer ska placeras omkring stolpen på ett estetiskt
sätt

Kan användas för att framhäva bygata i tätorter
RAL 6012 används endast i Lund Innerstad

RAL 9005 eller 6012

Kan användas för att framhäva bygata i tätorter
RAL 6012 används endast i Lund Innerstad
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Styrning, drift och underhåll
Styrning

Belysningsstyrning i stadsmiljö skapar inte
bara en stor energibesparingspotential,
det finns dessutom stora vinningar i både
komfort, trivsel, flexibilitet, trygghet och
påverkan på djurlivet.
Belysningsstyrning skapar en länk mellan
energibesparande vinningar och den
positiva upplevelsen av ljus. När dessa är
i symbios skapas trivsamma omgivningar
oavsett tid på dygnet. En vinternatt med
snö och fullmåne kräver lägre ljusnivåer från
belysningen än en regnig höstkväll.
Belysningen i Lunds kommun ska designas
efter devisen “Ljus efter behov” och
hur belysningsstyrningen utformas är
givetvis avgörande för vilken framgång
den får. Det finns fallgropar om man
uteslutande ser styrning av belysning som
ett energibesparande medel. Följderna
av detta blir att styrningen ofta upplevs
som ett irritationsmoment om belysningen
tänds och släcks i för täta intervaller, till
exempel vid närvarostyrning. I det naturliga
dags- och solljuset är vi vana vid mjuka
övergångar i ljusets intensitet och styrka.
Det är också detta som eftersträvas vid
styrning av den artificiella belysningen.
Både komfort och trygghet uppnås när
det är lätt att orientera sig utan att behöva
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röra sig mot till exempel en mörk gata som
på mindre än ett ögonblick går från att vara
släckt till att tändas upp på max. Vissa delar
av belysningen, till exempel på aktivitetsytor,
kan vara släckta nattetid. Platsen ska dock
utföras med en tillgänglighetszon längs
naturliga gånglinjer. Om platsens kantzon är
belyst kommer platsen ändå upplevas som
trygg. Med belysningsstyrning är det möjligt
att undvika helt nedsläckta platser nattetid
samtidigt som energi sparas.
Belysningen i Lunds kommun ska som
utgångspunkt inte vara närvarostyrd. En
utomhusmiljö ska framstå som inbjudande
om kvällen och natten, också när den
ses inifrån en lägenhet eller en villa. Ett
inbjudande stadsrum lockar människor till
att använda det och människor lockar fler
människor - en positiv spiral skapas.
Däremot ska armaturer gärna kunna
styras individuellt eller i mindre grupper.
Vid projektering av belysningen ska det
göras en tydlig beskrivning för när olika
belysningstyper ska dämpas eller alternativt
släckas helt.
Ett stadsrum ska alltid upplevas som tryggt,
också mitt i natten. Men vissa delar av
belysningen, t.ex. belysning av träd eller
annan grönska, ska släckas mitt på natten för
att ge ro för grönskan och djurlivet.

Drift och underhåll

All offentlig belysning i Lunds kommun
ska kunna ingå i en normal professionell
driftscykel. Belysningslösningarna
ska utföras efter BAT-principen (Best
Available Tecnology), vilket betyder att
belysningslösningar inte väljs endast efter
pris, effektivitet eller design, utan efter vilken
teknik som är bäst lämpad för att lösa en
specifik uppgift.
Utöver att välja belysningslösningar med låga
omkostnader över driftstiden ska intelligent
ljusstyrning användas som gör det möjligt
att anpassa varje enskild ljussättning till
dess konkreta behov och aktiviteter året
runt. Därmed kan det tas särskild hänsyn
till olika områdens kvaliteter och behov,
samtidigt som belysningsanläggningens
energiförbrukning reduceras.
Som helhet ska belysningsanläggningen
framstå som estetisk och attraktiv. Detta
betyder att alla installationer, såsom
kopplingsskåp för drivdon, säkringar med
mera, ska planeras och placeras så att
de i så hög grad som möjligt smälter in i
gestaltningen av omkringliggande ytor. Där
detta inte är möjligt, ska det väljas estetiska

standardskåp, som i färg och utförande
passar in i omgivningen. Montage ska vara
vattentåligt. Mastluckor på stolpar ska vändas
bort från gångstråk, men aldrig så att de inte
blir åtkomliga.
För att kunna felsöka rationellt ska
belysningsanläggningen utföras med
en säkring per armatur. För mindre
armaturer gäller det en säkring per drivdon.
Anläggningen ska också utföras med fast
monterad jordfelsbrytare för alla temporära
inkopplingspunkter, t.ex. event- och
julbelysning.
Belysningsanläggningar i Lunds kommun ska
primärt utföras med LED-teknologi, men det
önskade belysningsresultatet kan kräva andra
ljuskällor.
I val av belysningsklass ska man också
förhålla sig till hur det kompenseras för
ljusnedgång i LED-armaturer över tid. Detta
för att en anläggning inte skall framstå som
överbelyst i starten och underbelyst i slutet
av sin livstid. Armaturer med CLO (Constant
Light Output), kan med fördel användas på
belysningsanläggningar som inte utförs med
intelligent ljusstyrning.
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Teknisk handbok
Teknisk handbok för belysning är
övergripande riktlinjer beträffande
planering och projektering för utförande i
entreprenader, angående exteriör offentlig
belysning; väg, gata, torg och park,
tillhörande tekniska förvaltningen. För mer
detaljerad information angående armaturval
och stolpplacering, se ”lathund” och design
principer”.

Planering och projektering

Inför projektering bör ett planeringsmöte
göras med beställarens personal.
Nedan beskrivs planering och utförande
i ett utgångsläge, men avsteg kan göras
innan färdiga förfrågningsunderlag eller
bygghandlingar, efter beslut hos beställaren.

Produktval

Vid projektering av exteriör offentlig
belysning är produktval likvärdigt med
den typmaterielen som staden tidigare
använder och bör i första hand användas för
belysningsprojektering. Nya och befintliga
produkttyper och val av materiel tas fram i
samråd med beställaren.
Val av armatur och stolpe görs i
utgångspunkt med befintliga modeller i
omgivningarna och genom aktuell
Ljusstrategi. Belysningsklass bör vara
likvärdig omgivandebelysning och föreslås
beställaren eller vilket beslutas av
beställaren i förväg.

Styrsystem armaturer

Befintliga system för trådlös kommunikation
mellan dator och belysningsanläggning
finns för att styra armaturer såsom dimning
etc. Armaturer med inbyggd dimning med
nattsänkningsinställning samt CLO, bör med
fördel väljas där anläggning med trådlös
datakommunikation inte upprättas.
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Belysningsstolpar

Låskil och täckhuv skall passa till stolpe och
fundament. Stolpe får ej ha kontakt mot
fundamentets betongdel utan låskil skall
finnas runt hela stolpen. Fundament skall
justeras i mark för stolpe i lod och får inte
justeras i fundamentets hålrum.

Vid vissa exploateringsprojekt eller
vissa ombyggnadsprojekt kan stolpar
vara lackerade eller koniska och
lackerade samt med armar framåt/
och bakåt i förekommande fall. Se ”nya
utvecklingsområden” i Lathund.

För spännmaster för linpännsbelysning
platsgjutes dessa i mark med tanke på
dragkrafter.

Belysningsstolpar bör främst vara ur
standardsortiment. Stolpar är främst
varmförzinkade eller galvaniserade och skall
vara rotlackade upp till 500 mm räknat från
fundamentets överkant.

Eftergivliga stolpar av energiuppfångande
typ föreslås vid vägar, där det befogat.
Generellt om lackerade belysningsstolpar
I projekt med målade stolpar skall dessa
fabrikslackeras. I Lunds innerstad används
standard lundagröna kulör i RAL 6012 och i
andra områden används en svart/grå kulör
RAL 7021. Stolpe, arm och beslag ska vara
målade i samma färg och utföras i glans 50
som standard om inget övrigt efterfrågas.
Underhållsmålning kan utföras i efterhand
på äldre befintliga stolpar vid exempelvis
armaturbyte.

Skyltar på belysningsstolpar

Vägmärkesskyltar eller liknande skyltar från
Tekniska Förvaltningen får fästas på stolpar.
Vid lackerade stolpar skall mjukt mellanlägg
monteras. Inga andra skyltar eller märken får
monteras från andra parter.

Fundament för belysningsstolpe

Prefabricerat betongfundament skall
användas enligt stolptillverkares
rekommendationer. Fundamentets
horisontella överyta får inte vara högre än
50 mm (+/- 10 mm) över färdig mark, vid
hårdgjorda ytor skall fundamentets visning
vara 20 mm (+/- 10 mm).

Stolpe med fotplatta, monteras under
marknivå eller beläggning. Fotplatta
kan användas vid grunda ytor eller vid
placeringar där det arkitektoniska värdet är
högt, ex. Clemenstorget.

Belysningscentral och abonnemang

Vid ny belysningscentral skall projektören
ange vilken mätarsäkring, efter beräkningar,
belysningscentralen skall ha för den totala
effekten inklusive alla startströmmar från
armaturerna. Även varje utmatande grupp
skall beräknas för säkringsstorlek med tanke
på utlösningsvillkoret.
Vid beställning av ny el-servis skall
grunduppgifter till föranmälan anges i
förfrågningsunderlaget. Beställaren bekostar
ny el-servis med nytt abonnemang med
uppgifter från denne. Entreprenören
administrerar och beställer ny el-servis.
Entreprenören ansluter kablar allt i
funktionsfärdigt skick samt samordnar
styrutrustningen för tändning och
släckning med kommunens drift- och
underhållsentreprenör.
El-servis bekostas separat via beställarens
projektledare.
Drift- och underhållsanvarig för belysning
bekostar sedan de löpande abonnemangsoch driftavgifterna.
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Exempel bestyckning

Plats i belysningscentral skall finnas för
kommunens datoriserade styrsystem
för tändning och släckning, minst 200
mm bredd. Styrsystemsmodul monteras
och programmeras av kommunens
driftentreprenör.
Lucköppning skall vara placerat så att skåpet
kan betjänas av underhållspersonalen under
lång tid framöver. Märkning av ingående
utrustning utföres och centralschema
(inplastat) upprättas.

Kabel och kabelskyddsrör
•
•
•
•

•
•
•

Nytt ledningssystem skall normalt vara av
typ 4-ledarsystem (TN-C)
Kabelförläggning skall ske enligt
jordkabelkonstruktion EBR-standard
Kabel i mark skall dras i gula
kabelskyddsrör
Kabel skall förläggas i SRN 50 mm
kabelskyddsrör och under vägkorsning
skall SRS 110 mm kabelskyddsrör
förläggas med kabel och 50 rör som dras
inuti.
Kabel skall vara standard vara typ N1XE-R
4G16, med svart mantel, ej gul.
Om annan kabel föreslås kontakta
ansvarig hos beställaren.
Ny kabel i mark får skarvas mot befintlig
kabel, dock skall ny kabel i görligaste mån
användas så att skarvar kan undvikas.

Kabelskarv

Kabelskarvar skall normalt göras med
krympskarv vid kabel storlek 10/16.
Vid mindre kabelareor såsom
anslutningsledning kan geléskarvar användas.
Kabel i rör får ej vara skarvad.
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Ledning i stolpe

Ledning i stolpe skall vara av typ EQQ 3G1,5
eller färdigansluten anslutningsledning från
armaturleverantör med ett monterat slack på
ledning ca 0,3-0,5 m vid stolplucka.
Ledning som är sektionerad (skild/
urkopplad kabel) och som ligger för tamp
istolplucka skall ha isolerad toppklämma.

Stolplucka och stolpcentral

Stolparna skall vara försedda med luckskruv
av typ TORX PIM (klåfingerskruv), gängorna
skall vara insmorda med väderbeständigt
fett eller kopparpasta. Stolpluckan skall vara
vänd i stolplinjens längdriktning, vid stolpens
vänstra sida framifrån sett.
Varje armatur avsäkras separat i plastisolerad
stolpcentral 6 A. Varje armatur ansluts med
separat skyddsledare. Om fler armaturer
anslutes skall extra säkringselement
kompletteras. Plintar skall vara isolerade
och med MK-ledning/ kabelsko som
skyddsjordning av stolpe (+låsbricka vid
skruv). Plintarna monteras i horisontella
nivåer (med skruvarna riktade mot luckan),
så att bra överskådlighet erhålls.

Märkning

Huvudledningar i stolpcentral skall märkas
L1, L2, L3, med i ålder bestående synlig
märkning.

Linspännsbelysning och master

Befintlig linspännsbelysning finns i
staden emellan husfasader och mellan
linspännsmaster. Vid uppsättning av nya
armaturer eller annan ny åtgärd skall vajer
och linspännslås bytas ut mot nytt inklusive
ny ledning som klamras på vajer. Vid varje
ny installation skall dragprov utföras vid
infästning i vägg så att dragkraften klarar
säkerheten inklusive vindlast och vikt,
med marginal, för hela den upphängda
anläggningen. Vid nytt fäste eller krok i
vägg (även för ledning och kopplingsdosa)
skall fastighetsägaren kontaktas för sitt
godkännande samt att det upprättas
en byggnadsteknisk lösning med t.ex.
kemankare, eller liknande, som borras och
fästes in i bjälklag. Nya spännmaster skall
platsgjutas i mark, enligt Malmömodellen,
för att säkerställa dragkraften även i marken,
så att dessa senare inte lutar inåt gatan. Alla
dessa data, inklusive mast, skall beräknas
inför leverans av handlingar.

Materiel befintligt

Belysningsmateriel som rivs tillfaller
entreprenören för dennes destruktion. Den
materiel som rivs och tillfaller beställaren
skall inlämnas till beställarens drift- och
underhållsentreprenör för förvaring.

In- och urkoppling ny och befintlig
anläggning

Vid in- och urkoppling mot befintligt kabelnät
för belysning skall kommunens drift- och
underhållsentreprenör alltid kontaktas i god
tid före arbetets utförande.
Inför anslutning skall alla provningar och
kontroller vara utförda och godkända.
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Teknisk handbok
Handlingar allmänt

Teknisk beskrivning genom
mängdförteckning MF EL skall användas
och i gällande mängdförteckning MF Mark
där belysningskoder införs och samordnas,
med bl.a. kabelschakt, förläggning av
kabelskyddsrör och stolpfundament.
Ritningar, Cad-ritade Planritningar; El- och
belysningsplan, för utskrift i A1 format.
Armaturförteckning skall bifogas med lista
och bilder eller illustrationer för stolpar och
armaturer per position inklusive fundament
tillsammans med ritningslittera.
Alla handlingar skall interngranskas av
konsulten inför varje handlingsleverans till
beställaren, för att säkerställa att inte fel
materiel beställs av entreprenören eller att
utförandet sker på annat sätt än vad som
har beställts, vilket annars kan påverka
entreprenaden negativt i tid och i kostnader.

Beräkningar ljus

Ljusberäkning utföres av projektören i
Dialux eller i armaturleverantörens egna
ljusberäkningsprogram. Belysningsnivåer som
ska uppfyllas, ska på förhand avtalas mellan
beställare och projektör. Ljusberäkningar skall
godkännas av beställaren. Dokumentation
för belysningsberäkningar ska som minimum
innehålla:
• Beräkningar som visar att
belysningsklasser uppfylls
• Ritningsunderlag som visar
stolpplaceringar
• LPH, utlägg och armaturtyp
• Min. och Max avstånd mellan armaturer
• Beräkningar för särskilda områden så
som; övergångsställen, busshållplatser,
kryss mm.
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Om armaturer är placerade tätt på fasader,
ska beräkningar också visa att regler för
spilljus uppfylls. Beräkningar ska utföras med
bibehållningsfaktor 0,8, om inte annat
avtalas.
Beräkningar el-dimensionering
Samtliga el-beräkningar skall alltid göras
av el-projektören för utgående ledningar
från befintlig belysningscentral med vilken
säkringsstorlek gruppen skall ha efter åtgärd.
Viktigt att det beräknade utlösningsvillkoret
uppfylls, dokumenteras och överlämnas till
beställaren innan projektstart. Hänsyn skall
även tas till den totala effekten av
belysningscentral om ny belysningscentral
eller eventuell uppgradering av mätarsäkring
till befintlig central. Säkringsstorlekar anges
på ritning och i mängdförteckning.

Provning och kontroll
•
•
•

Kontroll av skyddsjordningar och
isolationsmätning ska utföras och
dokumenteras
Kontroll utförs så att belysningen fungerar
på avsett vis
Krävs injustering av strålkastare eller
annan justerbar belysning etc. på
plats, under dygnets mörka tid, skall
alla ingående tjänster mängdas i
mängdförteckning samt utförs och
dokumenteras för uppföljning, innan
slutbesiktning

Byggatuskede

Beställarens projektledare avgör om ny
permanent belysning uppförs i bygggatuskedet eller i ett provisoriskt uppförande
innan färdigställandeskedet. Det är viktigt
att ta hänsyn till markhöjd för fundamentets
ovansida till färdig mark inför färdigställandet.
Provisorisk stolpe på mark i betongblock
finns att tillgå för tillfälligt montage under
bygg- gatuskedet. Finns inga stolpar att tillgå
skall nya tillverkas enligt ritning.
Provisorisk belysning skall vara uppförd
under byggtiden och skall uppfylla tabell i
denna handling ”Belysningsnivåer”. Finns
tidigare befintlig belysning i drift under hela
entreprenadtiden så är detta tillräckligt.

Relationshandlingar

Relationshandlingar skall inlämnas med
fullständig dokumentation, ritningar,
produktblad, inmätningsfil i dwg-format,
provningsdokumentation och kontroller, i
god tid före slutbesiktning. Inmätningsbilaga
från Kraftringen skall alltid medfölja
Förfrågningsunderlag och Bygghandling.
Tekniska förvaltningen
Belysning

Utbildning

Krävs utbildning av drift- och
underhållspersonal skall denna genomföras
och tas med som mängd timmar i
mängdförteckning.
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Teknisk handbok
Belysningsnivåer för vägsträckor i tätort, baserat på trafikmiljöns svårighetsgrad.
Trafikmiljöns
svårighetsgrad

Vägtyp

Stor

Genomfarter, infarter

Luminans, torra vägbanor

Normal

Liten

X

Genomfarter, infarter

X

Genomfarter, infarter

X

Huvudgator
Huvudgator

X
X

Huvudgator

X

Lokalnät: uppsamlingsgata och
lokalgata 40 eller 50 km/h

X

Lokalnät: uppsamlingsgata och
lokalgata 40 eller 50 km/h

X

Lokalnät: uppsamlingsgata och
lokalgata 40 eller 50 km/h
Lokalnät: uppsamlingsgata och
lokalgata 30 eller 40 km/h

X
X

Lokalnät: uppsamlingsgata och
lokalgata 30 eller 40 km/h

X

Lokalnät: uppsamlingsgata och
lokalgata 30 eller 40 km/h
Lokalnät: skola och daghem 30 km/h
Lokalnät: skola och daghem 30 km/h

X
X
X

Lokalnät: skola och daghem 30 km/h

X

Miljöprioriterad gata

*

*

*

Gårdsgata

*

*

*

Uo [min]

Ul [min]

1,5

0,4

0,4

1

0,4

0,4

0,75

0,4

0,4

1
1

0,4
0,4

0,4
0,4

0,75

0,4

0,4

0,75

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

0,75

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

1
0,75

0,4
0,4

0,4
0,4

0,5

0,4

0,4

*) Lämplig belysningsnivå bestäms med Lunds kommun, Tekniska förvaltningen

Belysningsnivåer för gc- vägar, baserat på trafikmiljöns svårighetsgrad.
Luminans horisontell belysningsstyrka

Trafikantsmiljöns svårighetsgrad

E med (lux)

Emin (lux)

Emin/Emed

Hög
Normal

*
5

*
1

*
>0,15

Låg

*

*

*

*) Lämplig belysningsnivå bestäms med Lunds kommun, Tekniska förvaltningen
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