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1 . Inledning
Bakgrund, vision
I Fördjupad översiktsplan för delar av Gamlestaden – Bagaregården, godkänd av kommunfullmäktige 2006, läggs fast att
en sammanhängande stadsstruktur ska skapas, som knyter samman Gamlestaden med utvecklingsområdena i Kviberg och
Marieholm samt med Bagaregården. Tanken är att Gamlestaden ska utvecklas till ett centrum för kringliggande stadsdelar, i
form av en tät och dynamisk blandstad med citykaraktär.
(Från Samrådsunderlag Gamlestaden)

Syfte
Belysning är en viktig ingrediens när det gäller att skapa trygga, säkra och jämställda miljöer. Ett belysningsprogram
underlättar för att planera miljöerna så att de uppfyller de uppställda målen.

Mål
Målet med ett belysningsprogram för Gamlestaden är att skapa goda förutsättningar för en framtida planering för en trygg,
tillgänglig och attraktiv blandstad med citykaraktär. Alla invånare, oberoende av kön, ålder, etnicitet, funktionshinder eller
religion ska kunna röra sig fritt och tryggt och kunna känna stolthet över sin stadsdel.

Tillvägagångssätt
För att ta fram ett belysningsprogram specifikt för Gamlestaden, påbörjas arbetet med en inventering i befintlig miljö.
Inventering sker båda dagtid och efter mörkrets inbrott, för att se hur stadsdelen gestaltas och upplevs under olika tider på
dygnet. Detta dokumenteras med fotografier och anteckningar.
Relevanta handlingar och detaljplaner studeras, och områdets historia analyseras. Demografi och områdets specifika
kulturvärden, naturvärden och identitet står sedan till grund för analysen och idéarbetet med att ta fram ett specifikt tema
med olika ljuskaraktärer för belysningen i Gamlestaden. Ljuskaraktärerna beskriver hur och vad i stadsrummet som ska
belysas.
Den holistiska planeringsmetoden som beskrivs i kapitel 3 blir verktygslådan, som fylls med ljuskaraktärer, som är verktygen
för att skapa belysningsprinciper i typmiljöerna. Typmiljöernas belysningsprinciper redovisas i form av typsektioner och
fotografier, där ljuskaraktärerna visar placering och skala för belysningen i stadsrummet.

Figur 1. Visualisering av Gamlestads torg.
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2 . Hållbart ljus
Belysning har starka kopplingar till såväl ekologisk,
social som ekonomisk hållbarhet. För att uppnå ett
hållbart ljus behöver alla tre aspekter av hållbarhet
beaktas och avvägas ur ett holistiskt* perspektiv.
Grunden för att uppnå såväl ett socialt, ekologiskt
som ekonomiskt hållbart ljus är att planera väl för att
tillgodose rätt ljus på rätt plats vid rätt tidpunkt.
2.1

Socialt hållbart ljus

2.3

Ljus bidrar till social hållbarhet genom att förbättra tillgängligheten till viktiga
målpunkter, förstärka den upplevda tryggheten och öka livskvaliteten för
invånarna. Ljuset ska göra platserna tillgängliga och möjliggöra möten för
alla samhällsgrupper under dygnets samtliga timmar. Ljuset understryker
platsernas karaktär och detaljrikedom och bidrar till att platserna upplevs som
omhändertagna. En plats som människor väljer att vistas på befolkas, och skapar
på så vis förutsättningar för en ökad upplevd trygghet.

2.2

Ekonomiskt hållbart ljus

Genom belysning som stödjer platsernas olika delar, uttryck och funktioner ökar
användandet av och tillgängligheten till platserna. Belysning som upplevs som
attraktiv lockar till sig människor som trivs och vistas på platsen. En plats som inte
används är en dålig ekonomisk investering.
Ljuskällor och armaturer av hög kvalitet och med lång livslängd och en väl planerad
belysning som är förberedd för framtida förändringar skapar belysningslösningar
som håller över tid. Samverkan mellan framtida intressenter och anläggningsägare
gällande gemensamma intressen av en attraktiv miljö ger belysningslösningar som
inte konkurrerar med varandra, utan kompletterar varandra.

Ekologiskt hållbart ljus

Ett ekologiskt hållbart ljus minimerar den negativa miljöbelastningen. Styrning
som anpassar ljuset till det aktuella behovet och användning av ljuskällor med låg
energiförbrukning och god ljuskvalitet ger energieffektiva lösningar med bibehållen
kvalitet i upplevelsen. Energibesparingar ska dock inte gå ut över den upplevda
tryggheten.
Belysning i anlsutning till kollektivtrafik och vid viktiga gång- och cykelstråk bör
prioriteras för att minska bilberoendet.
Behovet av mörker under natten för att respektera den biologiska mångfalden
och att minimera ljusföroreningar mot himlen ska beaktas i ljusplaneringen. Vissa
platser och objekt ska ha en nattsänkning på belysningen, då belysningen dimras
ner eller släcks helt. Dessa objekt kan vara fasadbelysning, trädbelysning och
belysning vid olika aktiviteter.

Figur 2.

*Holism: Teori som hävdar att helheten är mera än summan av delarna.
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3 . Människan i fokus

HOLISTISK METOD

För att uppnå ett hållbart ljus enligt
föregående kapitel behövs en holistisk metod
i belysningsplaneringen. Ett holistiskt synsätt
på belysningen ser till behov, hierarkier och
skalor. Belysningen ska inte längre delas upp i
funktionsbelysning och effektbelysning utan all
belysning är en del av helheten.

RUMSSKAPANDE
LJUS

SOCIALT LJUS

Utifrån en visuell analys där behovet av socialt-, rumsskapande- och
identitetsskapande ljus identifieras är det möjligt att skapa rätt ljus på rätt plats
vid rätt tidpunkt. Utifrån analysen tas en verktygslåda med ljuskaraktärer fram.
Ljuskaraktärerna förklaras i nästa kapitel.

IDENTITETSSKAPANDE
LJUS

VISUELL ANALYS

Figur 4.

RUMSSKAPANDE
LJUS

SOCIALT LJUS

Omodern metod
Traditionellt vid utformningen av belysningsanläggningar så har belysningen ofta planerats i två olika nivåer:
• Allmänljus/Funktionsbelysning
• Accentljus/Effektbelysning

IDENTITETSSKAPANDE
LJUS

EFFEKTBELYSNING

Funktionsbelysningen i traditionellt utformade anläggningar syftar till att uppnå belysningstekniska värden i form av
ljusnivåer och jämnhet i belysningsmiljön. Dessa nivåer är hämtade från standarder gällande belysning.
Effektbelysning blir traditionellt sett allt som ofta ett tillägg utöver funktionsljuset. Effektbelysningen är den delen av
belysningsanläggningen som är tänkt att synliggöra det arkitektoniska rummet.

FUNKTIONSBELYSNING

Problematiken med ett sådant tillvägagångssätt vid utformning av belysningsanläggningar är att funktionsbelysningen och effektbelysningen inte relaterar till varandra.

Figur 3.

Effektbelysningen ses som en merkostnad istället för en del av helheten. Risken är att effektbelysningen faller bort
då de enligt standarder acceptabla ljusnivåerna uppnås enbart genom funktionsbelysningen. Ytterligare risk vid denna typ av utförande är att den totala energiförbrukningen blir onödigt hög.
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3.1
RUM

Att uppfatta rummets gränser, att känna igen sig och kunna orientera sig är grundläggande för den upplevda
tryggheten. I mörker försvinner upplevelsen av rum och färger. Det rumsskapande ljuset har därmed uppgiften att
återskapa och tydliggöra rummet genom ljus som beskriver platsens struktur, rytm, skala, hierarki och riktning. Ljus
med hög färgåtergivning bör alltid användas och bländning ska undvikas.

3.2
SOC

Socialt ljus - ljuset och människan

Trygghet är ett begrepp som relaterar till en känsla som är upplevd och personlig. Närvaron av andra människor är
den viktigaste faktorn för upplevd trygghet. Eftersom fler kvinnor än män upplever otrygghet och kan begränsas
i sin rörlighet på mörka platser är belysning även en jämställdhets- och tillgänglighetsfråga. Genom att skapa
en så attraktiv plats att människor väljer och inte bara vågar vistas där, ska platserna befolkas och bli tryggare.
Att kunna se och identifiera andra människors ansikten är viktigt för den sociala orienteringen och för att kunna
skapa mänskliga möten. Det uppnås med ett väl avbländat, varmvitt ljus med hög färgåtergivning. Den upplevda
tryggheten ska också öka genom att miljön känns omhändertagen. Exempel på sådan belysning kan vara då ljuset
anpassas till den mänskliga skalan vid inredning, bänkar, trappor, handledare och informationspunkter.

3.3
ID

Rumsskapande ljus - ljuset och rummet

Identitetsskapande ljus - ljuset och identiteten

Det identitetsskapande ljuset ger karaktär och identitet till platsen. Genom att utstråla en positiv och attraktiv
identitet skapas grunden för att känna igen och känna tillhörighet till en plats, vilket är viktigt för den upplevda
tryggheten. Om andra människor delar samma positiva upplevelse finns förutsättningar för att också känna
gemenskap med dem.

HOLISTISK METOD

Figur 6. Brahegatan i Gamlestaden med restauranger, butiker, tjänster, banker och medborgarhus. Gatan byter karaktär många gånger under sin sträckning.

RUMSSKAPANDE
LJUS

SOCIALT LJUS

IDENTITETSSKAPANDE
LJUS
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4 . Analys av Gamlestaden
En övergripande analys av arbetsområdet ligger till grund för
belysningsplaneringen.
Geografi och historia
GAMLESTADEN

Gamlestaden ligger strategiskt med närhet till både centrala Göteborg och de planerade samt pågående
utbyggnadsområden i Kviberg, Kortedala och Bergsjön. Gamlestaden har en stark identitet och en gedigen historia med
kulturhistoriskt intressanta kvarter. Mellan åren 1473 och 1624 blomstrade staden Nya Lödöse – det ursprungliga Göteborg –
på denna plats. Senare anlades ett flertal industrier i området, vilka tillsammans med arbetarbostäderna har gett stadsdelen
en speciell karaktär. Väg 45 och Norge-Vänerbanan avgränsar området i väster samt Västra Stambanan och väg E20 i söder.
Genom området går vältrafikerade Gamlestadsvägen och Artillerigatan.
Säveån korsas idag av ett antal broar för gång- och cykeltrafik, vägtrafik, järnväg och spårväg. Flera gång- och cykelvägar
går genom Gamlestaden till och från centrum och omkringliggande bostadsområden.
Fiske sker i dag i Säveån uppströms utredningsområdet. Guidade turer med båt går från Göteborgs centrum och uppströms
Säveån. Säveån utgör även paddelled.
(Från Samrådsunderlag Gamlestaden)

Figur 7 Gamlestaden i förhållande till övriga stadsdelar i Göteborg. Karta: Google maps.

Brukaren
Gamlestaden är en mycket mångkulturell stadsdel. I årsbok 2016, som utges av Samhällsanalys och Statistik, Göteborgs
stadsledningskontor, står det att folkmängden 2015 var 9126 personer. Utlandsfödda är 30,4 %. Den största åldersgruppen
är 30 - 44 åringar och könsfördelningen är ganska jämn. Däremot är inkomstfördelningen mellan könen väldigt ojämn. Enligt
statistik från 2014 tjänar män i ålder 20 - 64 år 36 600 kr mer per år än kvinnorna i samma åldersgrupper. Arbetslösheten
är 6,7 % och där skiljer det sig mellan utlandsfödda och personer födda i Sverige. De utlandsfödda har en tre gånger högre
arbetslöshet.
Figur 8. SKF på 50-talet. Foto: efem arkitektkontor.

I kommunalvalet 2014 röstade flest personer på socialdemokraterna, följt av vänsterpartiet. Sverigedemokraterna fick 0,1 %
flera röster är F!. Minst röster av de partier som kom in i kommunfullmäktige fick kristdemokraterna.
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Artillerigatan och Gamlestadsvägen är huvudstråken i Gamlestaden. Här är det
mycket biltrafik, kollektivtrafik och folk som rör sig med cykel och till fots. Det
närmaste som liknar en gågata är Brahegatan, där det dock finns biltrafik och
parkeringar, men även butiker och små platsbildningar. Vissa av lokalgatorna,
så som Lars Kaggsgatan, har fått uppdaterad belysning, och där är fokus på
fotgängare, medan till exempel Götaholmsgatan har fokus på biltrafiken och en
föråldrad belysningslösning med dålig färgåtergivning.
Det finns få separata GC-vägar i området Det finns några stråk för enbart
fotgängare: Längs Säveån och längs Bunkeberget och över ån mellan
Gamlestadens fabriker och det nya torget.

n

ata
heg

Bra

Gamle
stadsv
ägen

Gator och stråk

Ar

Stråk

tan
a
g
i
r
tille

Stråk med enbart fotgängare.
Gata/stråk för gående och cyklister.
Prioriterat för gående, bilar kan köra.
Gata/stråk med långsam trafik. Samspel mellan
gående, cyklister och bilar.
Gata/stråk med samspel mellan gående, cyklister,
bilar och kollektivtrafik.
Gata/stråk för gående, cyklister, bilar och kollektivtrafik med prioritet för bilar och kollektivtrafik.

Figur 9A. Karta över Gamlestaden och de olika stråk som identifierats. Karta: Parviz Dadgostar.

Järnväg.
Spårväg på egen banvall.
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Identitet
Skola

Gamlestadens arkitektur präglas av de industrier som verkar eller som en gång
har verkat i stadsdelen. SKF, Svenska kullagerfabriken, är en av de industrier som
är verksam ännu idag, men tidigare fanns också textilindustrin Gamlestadens
Fabrikers AB och träförädlingsföretag som Säfveåns AB. Till dessa industrier
byggdes arbetarbostäder, främst i form av landshövdingehus. Den nyare
bebyggelsen har samma låghuskaraktär, och smälter därför väl in i stadsbilden,
som har bevarat den gamla atmosfären i stadsdelen. Säveån, som lugnt och stilla
flyter igenom området, bidrar med grönska och djurliv. Säveån är dock i dagsläget
svårutnyttjad för de boende.

Medborgarhuset
Förskola

Torg, platser och målpukter
Förskola
Befintliga platser/torg
Blivande platsbildningar

Resecentrum

Plats vid vatten
Grönområde, park, lekplats
Målpunkt
Mötesplats

Figur 9B. Karta över Gamlestaden och de olika torg, platser, målpunkter och landmärken som identifierats. Karta: Parviz Dadgostar.
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Landmärken
Primära landmärken och blickfång är SKF längs Artillerigatan, Gamlestadens
fabriker och nybyggnationen nya resecentrum. Längre österut, i Kviberg, ligger den
nya multisportarenan Prioritet Serneke Arena, som har blivit en ny målpunkt och
landmärke.

Otrygga platser
Höghus

Enligt de boende är busshållplatserna på Artillerigatan den mest otrygga platsen
i Gamlestaden, tätt följt av hållplatsen Gamlestadstorget, under viadukten.
Även Bellevue industriområde, på gränsen till Kviberg uppfattas som otryggt.
Brahegatan, som är Gamlestadens primära handelsstråk idag, finns även med på
listan som otrygg plats. Läs mera i Ljus i Gamlestaden (2002) av Kajsa Sperling.

Landmärken och siktlinjer
Befintligt landmärke

SKF
Höghus

Höghus
SKF höghus
Vårdcentral och BVC

Bilivande Landmärke
Resecentrum

Allmänna byggnader, konstverk och monument med
historiskt- eller kulturvärde
Äldre SKFbyggnader
Konstverk i rondell/torg

Siktlinje

Vårdcentral
och BVC
Figur 9C. Karta över Gamlestaden och de olika landmärken och tillhörande siktlinjer som identifierats. Karta: Parviz Dadgostar.

11

analys

2016-06-23

BELYSNINGSPROGRAM FÖR GAMLESTADEN

Dagsljusanalys och befintlig belysning

11

I detta kapitel följer en dagsljusanalys, som består av jämförelser mellan
dags- och kvällsbilder för olika typiska gator i Gamlestaden, för att se vilka
kvalitéer som finns och vilka som blir framhävda eller går förlorade efter
mörkrets inbrott.
Götaholmsgatan
RUM

SOC

Rumsskapande ljus - ljuset och rummet
Med ljus från vertikala ytor skulle det vara lättare att orientera sig längs gatan. Då ljuset skapar en förståelse för hur
gatan ser ut och är uppbyggd.
Socialt ljus- ljuset och människan
I motsats till Lars Kaggsgatan, som analyseras på nästa uppslag, är ljusmiljön här eftersatt och anpassad för biltrafik
och inte för fotgängare. Närvaron av andra människor skapar trygghet om det är möjligt att läsa av och se andra
människors ansikten. Syns mötande människor som enbart silhuetter blir upplevelsen den motsatta. Med ljus från
befintliga linspända armaturer är det svårt att läsa av mötande människor.
Den befintliga gatubelysningen är bestyckad med högtrycksnatrium, vilket försvårar tolkningen av miljön då den ger
en förvrängd färgåtergivning.

ID

Identitetsskapande ljus - ljuset och identiteten
Gatubelysningen ska vara enhetlig inom stadsdelen och skapa ett allmänljus på gata, trottoar och gärna ge ett
mjukt ljus på fasaderna, dock utan att släppa in ljus genom fönster till bostäder. Utseendet på armaturerna påverkar
även hurdan identitet gatumiljön får i stadsdelen.

12

Figur 11. Götaholmsgatan dagtid.

Figur 10. Översiktskarta. Google maps.

Figur 12. Götaholmsgatan kvällstid. Färgåtergivningen är dålig och förvränger alla
färger. Armaturerna är bländande och stör antagligen de boende med slaskljus
som silar in i bostäderna.
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Lars Kaggsgatan
RUM

SOC

14

Rumsskapande ljus - ljuset och rummet
Orienterbarheten ökar genom att siktlinjer och riktningar förstärks med hjälp av belysningen. Belysning av vertikala
ytor ökar rumsuppfattningen och stärker djupseendet och förståelsen av omgivningen.
Socialt ljus- ljuset och människan
Närvaron av andra människor skapar trygghet om det är möjligt att läsa av och se andra människors ansikten.
Gatans armaturer är monterad på vägg vilket bidrar till att ljuset förstärker de vertikala ytorna och gatans struktur
och bidrar till ett tryggare gaturum.
Den befintliga gatubelysningen är bestyckad med keramisk metallhalogen, ett varmvitt ljus, vilket bidrar till en god
färgåtergivning.

ID

Identitetsskapande ljus - ljuset och identiteten
Gatubelysningen ska vara enhetlig inom stadsdelen och skapa ett allmänljus på gata, trottoar och gärna ge ett
mjukt ljus på fasaderna, dock utan att släppa in ljus genom fönster till bostäder. Utseendet på armaturerna påverkar
även hurdan identitet gatumiljön får i stadsdelen.

15

Figur 14. Lars Kaggsgatan dagtid.

Figur 13. Översiktskarta. Google maps.

Figur 15. Lars Kaggsgatan kvällstid. Belysningen är anpassad efter den gående
männsikans skala. Ljuset är vitt och förvränger inte gaturummets färger.
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Brahegatan
RUM

SOC

17

Rumsskapande ljus - ljuset och rummet
För att torget ska upplevas på rätt sätt måste de element som finns på och kring torget tydliggöras. Med en lägre
ljusnivå på torgytan, belysning på träd i synergi med butikernas skyltfönster skapas en hierarki som gör att det finns
saker att förhålla sig till och som ökar rumsligheten.
Socialt ljus- ljuset och människan
Torget har idag en väldigt hög ljusnivå. Platsen känns ovälkomnande och torgets skyltfönster utkonkurreras av
den befintliga belysningen och armaturerna är en aning för stora för de låga stolparna. SKF:s belysta klocka har
lite för hög ljusnivå mot den mörka bakgrunden och den kalla ljustemperaturen passar inte heller den varmtonade
tegelfasaden. Det saknas ljus i mänsklig skala för att man ska kunna förstå och uppleva torgets struktur och torgets
handel.
Den befintliga belysningen är bestyckad med högtrycksnatrium, vilket bidrar negativt med en förvrängd
färgåtergivning.

ID

Identitetsskapande ljus - ljuset och identiteten
Belysningen ska framhäva torgstrukturen. Träd och sittplatser ska belysas omsorgsfullt och bilda accenter på
de öppna ytorna. Belysning av torg kan utmärka sig från omgivande gator med andra typer av armaturer och
belysningsprinciper.

18

Figur 17. Brahegatan dagtid. Granitmurar och prydnadsträd ger en omhändertagen känsla åt platsen, även om bilar upptar största delen av ytan.

Figur 16. Översiktskarta. Google maps.

Figur 18. Brahegatan kvällstid. Den dåliga färgåtergivningen på ljuset förvränger färgerna på träd, planteringar, hus och människor. Hela fasaden borde få en
finstämd ljussättning, som hjälper till att definiera rumsbildningar.
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Artillerigatan
RUM

20

Rumsskapande ljus - ljuset och rummet
För att skapa ett attraktivt stadsrum och samtidigt tydliggöra den unika stadsvyn mot nya Gamlestads torg bör
SKF:s fasad belysas och skapa en accent till den övriga belysningen i gaturummet. Detta skulle tydliggöra den unika
stadsvyn och göra upplevelsen av gaturummet större.
All belysning ska på sikt vara bestyckad med en ljuskälla som ger varmvitt ljus och har hög färgåtergivning.

SOC

Socialt ljus- ljuset och människan
SKF har haft och har fortfarande en stor betydelse för Göteborgs näringsliv och hela fabriksområdet är därför ett
värdefullt industrihistoriskt minnesmärke.
Den befintliga belysningen belyser väg, spårvagnstrafik och gång- och cykelbana. Armaturerna monterade på vägg
som belyser gång- och cykelbanan är bestyckade med metallhalogen och övrig belysningen är bestyckad med
högtrycksnatrium, vilket bidar till ett rörigt intryck. För att skapa ett öppnare och större rum, bör SKF:s fasad belysas.
Gatubelysningen bör även förses med ljuskällor med varmvit färgtemperatur och bra färgåtergivning.
SKF:s långsträckta och höga, obelysta fasad bidrar till att gaturummet upplevs trångt och väldigt mörkt kvällstid.

ID

Identitetsskapande ljus - ljuset och identiteten
Artillerigatan ska ha en känsla av ”Stadsmässighet”; En trygg och trivsam gatumiljö med SKF:s karaktäristiska
ljussatta fasad som identitetsskapande inslag.

22

21

Figur 20. Artillerigatan dagtid. SKF’s imponerande tegelfasad tilsammans med
träden ger gatan en speciell karaktär, som stämmer väl överens med att gatan är
en huvudgata.
Figur 21. Artillerigatan åt andar hållet, dagtid.

Figur 19. Översiktskarta. Google maps.

Figur 22. Artillerigatan kvällstid. Efter mörkrets inbrott försvinner SKF:s fasad i
mörkret, vilket begränsar gaturummet till ytan under de fasadmonterade armaturerna.
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GC-väg längs Gamlestadsvägen
RUM

SOC

24

Rumsskapande ljus - ljuset och rummet
Då den parallella gatans ljusnivå är rätt hög, upplevs GC-vägen mörk i jämförelse. Ljuset är varmvitt och har hyfsat
hög färgåtergivning, men omgivningen försvinner helt i dunkel. Orienterbarheten ökar genom att siktlinjer och miljön
bredvid GC-vägar förstärks med hjälp av belysning. Belysning av vertikala ytor, t.ex. genom att belysa träd och
annan växtlighet intill gång- och cykelbanan ökar rumsuppfattningen och stärker djupseendet och förståelsen för
omgivningen.
Socialt ljus- ljuset och människan
Känslan av trygghet, att kunna, vilja och våga röra sig fritt i staden under dygnets alla timmar, har stor betydelse
för stadsdelens attraktionskraft. Redan föreställningen om möjliga, otäcka scenarier räcker för att skapa en känsla
av rädsla och otrygghet. Mörka partier på GC-vägar gör att fotgängare och cyklister har svårt att se mötande och
hinna upptäcka hinder, vilket kan skapa rädsla och otrygghet.
Stolparna är mera i den cyklande människans skala än den gåendes, men att armaturen lyser upp sig själv ger en bra
vägledning.

ID

Identitetsskapande ljus - ljuset och identiteten
GC-vägar ska ha en belysning med mer till den cyklande och gående människan anpassad skala både vad gäller
ljuspunktshöjd och ljusstyrka.

25

Figur 24. GC-vägen dagtid.
Figur 23. Översiktskarta. Google maps.

Figur 25. GC-vägen kvällstid. Ljus på träd längs sidan av GC-vägen skulle skapa
en tryggare och trevligare miljö.
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5 . Tema för den nya belysningen
Några nyckelord för gestaltningen av Gamlestaden är: rufft, hippt, tillåtande (mångfald), tryggt, säkert och jämställt. Säveån
ska komma att prägla omgivningen, genom att ån görs tillgänglig för befolkningen.
Säveån är i sitt nedre lopp ett Natura 2000-område, med syftet att bevara reproduktionsområdet för en ursprunglig stam
av atlantlax, den så kallade säveålaxen, att bevara ett naturligt vattendrag av fennoskandisk typ samt att bevara goda
livsbetingelser för kungsfiskaren.
Kungsfiskaren är en stannfågel, men flyttar från de områden där åar och vatten fryser till is vintertid. Kungsfiskaren lever
vid åar och floder och är beroende av träd som hänger ut över vattnet. Där sitter den helt stilla på en gren och spanar efter
fisk. Kungsfiskaren dyker sedan lodrätt ner i vattnet och fångar sitt byte. Kungsfiskaren har ett stort utbredningsområde och
påträffas i hela Eurasien, i norra Afrika, i sydostasiatiska övärlden, så långt som till Papua Nya Guinea och Salomonöarna.
I Gamlestaden bor människor med ”stort utbredningsområde”, närmare bestämt människor från ca 27 olika länder. De boende
i Gamlestaden är som kungsfiskare, och därför plockar belysningsprogrammet upp kungsfiskarens färger i sitt tema. De
granna färgerna passar dessutom bra i definitionen av ”tillåtande och mångfald”, som kan översättas till mångkulturellt och
lekfullt. Kungsfiskaren skulle också kunna dyka upp i en för Gamlestaden specifikt formgiven stolpe eller stolpdekoration.
I Gamlestaden finns allt som Gamlestaden behöver. Ser man sig noga omkring, upptäcker man vackra detaljer och mönster
som kan plockas upp i gestaltningen. Mångkulturella, lekfulla mönster att använda för belysningsprojektioner kan finnas där
man minst anar det.

Figur 28. Kungsfiskare, alcedo atthis ispida.

Figur 26. Ett mönster som har fångats på plats i Gamlestaden. Kan du gissa
var? Foto: Frida Almqvist

Figur 27. Ett mönster som har fångats på plats i Gamlestaden. Kan du gissa
var? Foto: Frida Almqvist
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6 . Ljuskaraktärer,
verktygslåda
I detta avsnitt följer en definition av de ljuskaraktärer
som har identifierats som behov inom arbetsområdet.
Respektive ljuskaraktär förklaras ur den
rumsskapande-, sociala- och identitetsskapande
aspekten, så som beskrivits i kapitel 3, men redovisas
sammanslagna i ett stycke.

Ljus från fastigheter

Fasadbelysning

Ljuskaraktärerna utgör tillsammans innehållet i den verktygslåda som används
i den holistiska planeringsmetoden. Symbolerna för de olika ljuskaraktärerna,
verktygslådan, gör det lätt att i både stor skala och ner på detaljnivå beskriva vad
som avses. Normalt fyller en ljuskaraktär flera behov genom att samtidigt relatera
till människan, rummet och platsens identitet. Alla tre behoven ska beaktas i
varje miljö i det fortsatta arbetet med belysningsplaneringen. Ljuskaraktärerna
kombineras på olika sätt i olika typmiljöer, beroende på de rumsliga
förutsättningarna.
I nästkommande kapitel följer en redovisning av de typmiljöer som finns inom
arbetsområdet. Där redovisas vilka ljuskaraktärer och exempel på principiella
lösningar som kan tillämpas i respektive typmiljö. Ljuskaraktärerna samverkar
för att nå de rumsskapande-, sociala- och identitetsskapande ljuset i respektive
typmiljö.

Ljus och grönska

Ljus och vatten

Otrygg plats
Gränsöverskridande ljus (avtal)

Ljus i mänsklig skala
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Ljus för lek och aktivitet

Säsongs- och evenemangsljus

Avskärmad trafikbelysning

Mjukt ljus från armaturer

Blickfång och landmärken
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6.1

Ljus från fastigheter

29

30

Belysning i skyltfönster ger ett mjukt sidoljus till gaturummet och till människor som vistas i det. Samtidigt
skapar de upplysta fönstren ljusa ytor med höga ljusnivåer och stora kontraster som blir attraktiva målpunkter för
fönstershopping och är viktiga för upplevelsen av trygghet. Skyltbelysning ska därför ha en egen tändning och vara
tänd hela dygnet. För butiksytor som inte har avgränsande skyltfönster ska en medveten nattbelysning av butiken
användas för att skapa genomsikt.
I välplanerade miljöer, som en smal gågata, kan gatubelysningen helt uteslutas, om skyltfönsterbelysningen och
fasadbelysningen (som behandlas som nästa ljuskaraktär) görs tillräckligt bra.
Armaturer i skyltfönster ska vara väl avbländade för att inte blända utåt gatan. Ljuskällorna ska vara energieffektiva
och ha bra färgåtergivning. Om nattbelysning i själva lokalen används kan ljuset vara färgat.

Figur 29. Kungsgatan i Göteborg. En upplyst fasad och lysande skylfönster
får gatan att kännas levande och trevlig. Foto: Parviz Dadgostar.
Figur 30. Kungsgatan i Göteborg. Foto: Lars Ocklund.
Figur 31. Järntorget. Foto: Parviz Dadgostar.
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6.2

Fasadbelysning

32

Byggnader som inte är primära landmärken men som har en karaktäristisk arkitektur som är viktig för upplevelsen
i det enskilda gaturummet kan fasadbelysas. Fasadbelysningen av dessa byggnader ska framförallt lyfta fram
enskilda byggnadsdelar och inte hela byggnadsvolymen. Belysningen får inte riktas in mot bostäder eller skapa
bländning. Fasadbelysningen ska harmoniera och komplettera gaturummets övriga belysning. Byggnaden ska inte
framställas som en solitär utan som en del i helheten. Färgat ljus ska inte användas om inte särskilda skäl finns.
Särskilda skäl kan vara ett speciellt fasadmaterial som tegel eller cortén, som kan framhävas ytterligare med ett
orangetonat ljus. Andra skäl kan vara olika högtider som vid juletid, när ett färgat ljus kan vara önskvärt för att
framhäva detta.
Fasadbelysning kan bestå av en belysning som är monterad på fasad som ger ett kontrastrikt och detaljerat ljus,
och/ eller mjuk fasadbelysning från strålkastare som lyfter fram hela byggnadsvolymen.
Fasadbelysning kräver i de flesta fall bygglov och avtal mellan staden och fastighetsägaren kan upprättas, där
staden anser att en fasadbelysning skulle berika det offentliga rummet. Mera om detta i kapitel 8.2, samverkan med
fastighetsägare.

33

Figur 32. Gamlestadens fabriker. Varmvitt släpljus på tegel lyfter fram
fasadens färg och struktur kvällstid. Foto: Frida Almqvist.
Figur 33. Gamlestadens fabriker. En fasadbelysning kan bli både ett vackert blickfång och ett viktigt landmärke som hjälper folk att orientera sig.
Foto: Frida Almqvist.
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6.3

Ljus på grönska

Växter, träd och planteringar i grönområden ska lyftas fram med ett kontrastrikt ljus.
Trädalléer eller solitärträd som skapar viktiga rumsligheter ska också belysas. (Artillerigatan)
När det gäller vitt ljus ska färgåtergivningen vara så bra som möjligt för att kunna återge växternas färger och
skiftningar på ett naturligt sätt. Ljusfärgen kan vara antingen varmvit eller kallvit beroende på växternas naturliga
färger. Färgat ljus eller färgfilter kan användas på väl utvalda platser eller vid speciella årstider som t.ex. hösten, då
orange och magentafärgat ljus kan ge gulnande eklöv ett uppseendeväckande utseende.

35

36

37

Figur 35. Bellevue. Foto: Lars Ocklund.
Figur 36. Platsen bredvid Stora teatern i Göteborg. Foto:
Parviz Dadgostar.
Figur 34. Bergkristallen i Tynnered. Ljusdesign: ÅF Lighting. Även vinterkala
grenar med snö på, kan dramatiskt färgas in med ljus i olika färger. Foto:
Frida Almqvist.
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Figur 37. Upplyst ek i Åkersberga, Österåker. Ljusdesign: Frida
Almqvist, då Tyréns. Foto: Frida Almqvist.
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6.4

Ljus och vatten

Säveåns (vattnets) närvaro ska lyftas fram genom att skapa vackra vattenspeglingar. För att skapa speglingar
av omgivande natur och byggnader ska avskärmade armaturer användas som sätter den belysta ytan i fokus.
Ett kontrastrikt ljus med hög färgåtergivning ska användas. Ljus kan även placeras i konstruktioner nära vattnet
för att ge vägledning och varna för kanten av bryggan till exempel. Armaturer nära vattnet ska klara av att bli
översvämmade. Dock är det inte tillåtet att lysa ner i vattnet, då det kan störa säveålaxen. Hänsyn till detta ska även
tas då armaturer för den närliggande GC-vägen väljs.

Figur 38. Belysta fasader gör speglingar i vattnet. Foto: Erco

Figur 39. Solbryggorna i Hudiksvall. Ljusdesign: ÅF Lighting. Foto: Mikael Silkeberg.

Figur 40. Lights in Alingsås 2007. Belysta träd och buskar speglar sig i vattnet. Foto: Patrik Gunnar Helin.
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6.5

Ljus i mänsklig skala

41

Ljus i mänsklig skala skapar ett kontrastrikt ljus nära den belysta ytan. Detta ger en kontrastrik variation som
finns naturligt i dagsljus. Ljuset ska lokaliseras och integreras i ytor som människor kommer nära såsom i räcken,
trappsteg, sittytor, lekytor och planteringar. Armaturer ska vara väl avskärmade och ljuset bör vara varmvitt då
återreflektionen blir ett ljus till människors ansikten.

42

43

Figur 41. Fristadstorget i Eskilstuna. Ljusdesign: ÅF Lighting. Foto: Sten Jansin.
Figur 42. Belysning infälld i handledare. Foto: Fox design
Figur 43. Lights in Alingsås.
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6.6

Ljus för lek och aktivitet

44

Belysningen ska sätta fokus på aktiviteter och göra dem attraktiva och tillgängliga för sin målgrupp. Eftersom
aktiviteterna varierar under året och dygnet bör belysningen styras så att den kan släckas på natten och varieras
under årets olika årstider då aktiviteterna kan te sig olika. Genom att använda strålkastare på höga stolpar finns
även möjligheter att rikta om ljuset när aktiviteter ändras. Där det är möjligt kan ljuset integreras i lekutrustningen
eller konstruktioner kring aktiviteten. Ljuset kan vara interaktivt, till exempel på så sätt att brukaren själv tänder
upp belysningen eller att den ändrar karaktär, när man trycker på en knapp. Ljuset vid lekplatser bör vara lekfullt
och gestaltas så att belysningen bidrar till att inspirera och utvecklar leken. Färgat ljus som lyser statiskt med en
färg eller färgväxling kan användas. Färgerna får gärna hämtas ur Kungsfiskarens färgskala. Gobo-projektioner
är ett lekfullt och effektfullt inslag i stadsbilden och behöver inte begränsas till lekplatser. Här skulle ett
”Gamlestadsmönster” med fördel kunna användas.
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Figur 44. Sveaplan i Göteborg. Foto: Ulf Celander.
Figur 45. Lekplats i Linnéstaden. Foto: Lars Ocklund.
Figur 46. Ishöj Station. Ljusdesign: ÅF Lighting 2012. Foto: Martin Kristiansen
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6.7

Säsongs- och evenemangsljus

47

Möjligheten att skapa temporära ljusinstallationer tillgodoses genom att vissa platser är försedda med eluttag med
egen tändning och riktbara strålkastare med möjliga tillbehör som kan förändra ljuset. Evenemangsljus utgörs dels av
julbelysning men även av installationer som involverar ungdomar och andra invånare genom medskapandeprocesser.
Evenemangsljus bidrar till ungdomars och andra invånares skapande.
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Figur 47. Biblioteksgatan i Stockholm i julskrud. Foto: Catharina Lindgren.
Figur 48. Färgat ljus på snö i Åkersberga, österåker. Foto: Frida Almqvist.
Figur 49. Vinterljus i Linköping. Foto: John Pettersson.
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6.8

Avskärmad trafikbelysning

51

Den avskärmade trafikbelysningen ska utgöra den ljuskaraktär som tar minst plats i rummet. Det blir en bakgrund
för att minska kontraster och uppnå den belysningsstyrka och jämnhet som behövs för att tillgodose kommunens
krav på trafiksäkerhet enligt VGU. Armaturerna ska vara väl avbländade och ska inte ha lysande kropp, förutom vid
huvudstråk och hållplatser, där det kan accepteras att armaturen svagt lyser upp sig själv som vägledning.
Ett varmvitt ljus (2700 - 3000K) med bra färgåtergivning ska användas för att ge ett lämpligt ljus till de människor
som vistas invid de trafikerade stråken och för att inte förstöra helhetsupplevelsen av gatubilden.

50

Figur 50. Frederiksberg, Danmark. Ljusdesign: ÅF Lighting. Foto: Lars Bahl.
Figur 51. Aalborg, Danmark. Avskärmad trafikbelysning sätter fokus på vägen i stället för att dra bicken upp till bländande punkter. Ljusdesign: ÅF Lighting. Foto: Martin Kristiansen & Ole Mikael Sørensen.
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6.9

Mjukt ljus från armaturer

54

Ett mjukt sidoljus till människors ansikten är en viktig ljuskaraktär för att sätta fokus på människor. Ljuset ska vara
varmvitt, ha en så hög färgåtergivning som möjligt och vara behagligt och bländfritt att vistas i. Ljuset skapas av
lyktor på lägre stolpar eller på vägg, vilket ger en mänsklig skala till gaturummen. Med fördel kan armaturer ur samma
armaturfamilj för stolpe och vägg eller pollare användas för att skapa en bra helhet.
Armaturerna ska placeras i stråk som leder in och ut ur intensiva stadsdelar. Enkla former eller mönster inspirerade
av området ger en gestaltning som knyter samman de olika stråken.

53

52

Figur 52. Mariatorget i Stockholm. Ljusdesign: ÅF Lighting. Foto: Mikael Silkeberg.
Figur 53. Exempel på väl avskärmad, rundstrålande pollare. Foto: Foxdesign.
Figur 54. Exempel på väl avskärmad, rundstrålande lykta. Foto: Foxdesign.
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6 . 10 Blickfång och landmärken

55

Primära landmärken är offentliga målpunkter eller fysiska orienteringspunkter som är viktiga för helhetsbilden av
Gamlestaden. Exempel på primära landmärken och blickfång är SKF längs Artillerigatan, Gamlestadens fabriker
och nybyggnationen nya resecentrum. På grund av de primära landmärkenas bärande funktion för orientering ska
belysningen vara tänd hela natten. En medveten nattbelysning där ljusnivåer går ner till lägre nivåer eller där vissa
ljuskaraktärer släcks kan användas.
Belysningen av primära målpunkter ska i regel utföras med vitt ljus (2700-4000K). Färgat ljus kan vara aktuellt som
accenter på nybyggda byggnader men ska användas endast vid noga övervägande.
Läs mera om fasadbelysning och bygglovsansökningar i kapitel 6.2 och 8.2.

Figur 55. Gamlestadens fabriker med Vårdcentralen. Foto: Frida Almqvist.
Figur 56. Visualisering av nya resecentrum. Arkitektbyrån Design.
Figur 57. Gamlestadens fabriker. Foto: Frida Almqvist.
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7 . Typmiljöer
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I detta kapitel presenteras fyra typmiljöer i
Gamlestaden och vilka ljuskaraktärer som är
lämpliga att applicera ur verktygslådan på dessa
platser.
Kartan visar var i Gamlestaden typmiljöerna är belägna. Vissa miljöer redovisas
som fotografier, medan andra redovisas som typsektioner.
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Figur 58. Karta över Gamlestaden och markeringar vid valda typmiljöer. Karta. Parviz dadgostar.
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Huvudgata - Artillerigatan

I denna typmiljö används följande ljuskaraktärer:
Fasadbelysning
Blickfång och landmärken
Ljus från fastighet
Avskärmad trafikbelysning
Ljus och grönska
Säsongs- och evenemangsljus
Gränsöverskridande
Otrygg plats
Rumsskapande ljus - ljuset och rummet
Rum i stadsrummet. Fasadbelysningen får inte skapa olägenheter i
RUM byggnadens verksamhetslokaler.
Socialt ljus- ljuset och människan
Fasadbelysning ska harmoniera och komplettera gaturummets övriga
SOC belysning
Avskärmad trafikbelysning. Armaturerna ska vara väl avbländade och
kan ha lysande kropp för att markera huvudstråket och skilja sig från
angränsande gator.
Figur 59. Artillerigatan med SKF till vänster. Byggnaden är imponerande, men busshållplatsen framför hör till Gamlestadens mest otrygga platser.

En bra färgåtergivning ska användas för att ge ett bra ljus till de människor
som vistas invid de trafikerade stråken och bryta helhetsupplevelsen av
gatubilden.
Identitetsskapande ljus - ljuset och identiteten

ID

SKF:s byggnad längs artillerigatan belyses som ett landmärke.
Artillerigatan ska ha en känsla av ”stadsmässighet”; en trygg och
trivsam gatumiljö med SKF:s karaktäristiska ljussatta fasad som
identitetsskapande inslag.
Fasadbelysning på SKF:s fasad i synergi med Gamlestadens fabriker
upplysta fasad framhävs den historiska karaktären i rummet.

Figur 60. Översiktskarta. Google maps.
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Gång- och cykelväg

I denna typmiljö används följande ljuskaraktärer:
Ljus från fastighet
Avskärmad trafikbelysning
Mjukt ljus från armaturer
Ljus och grönska
Fasadbelysning

Rumsskapande ljus - ljuset och rummet
Mjukt ljus sidoljus till människors ansikten är en viktig ljuskaraktär för att
RUM sätta fokus på människor. På GC-vägar genom grönområden skapas ljuset
av lyktor på lägre stolpar som ger en mänsklig skala till grönområdet. På
GC-vägar intill gator används en väl avskärmad armatur med samma
formspråk som armaturen för gatan, men i mindre skala och på lägre höjd.
Utanför gångbanan kan träd, buskar och arkitektoniska element belysas för
att skapa dels attraktiva blickfång och dels en bra genomsikt, vilket ökar
tryggheten. Ljusa, vertikala ytor är det som gör att en plats känns ljus, inte
hur mycket ljus som faller på marken.
Socialt ljus- ljuset och människan
En bra färgåtergivning med minimum Ra 80 ska användas för att ge ett
SOC naturligt ljus till de människor som vistas invid de trafikerade stråken, då
det är viktigt för tryggheten att kunna identifiera den man möter.
GC-vägar bör ha en belysning som är anpassad i skala till människan både
vad gäller ljuspunktshöjd och ljusstyrka.

Figur 61. Typsektion (ej skalenlig) av GC-väg längs Gamlestadsvägen. Belysningen på GC-vägen kan tillgodoses med välavskärmade armaturer monterade på stolpe eller fasad, beroende på GC-vägens bredd. Om
stolpavståndet blir långt, p.g.a. gatans geomteri, kan det vara bra att stärka upp gc-belysningen med armaturer monterade på fasad mellan stolparna. Armaturernas kroppar kan lysa upp sig själv för att markera att
det är frågan om en huvudgata. Armaturen för GC-vägen har samma formspråk som den för gatan, men kan vara i mindre format, så den passar till en lägre montagehöjd i mänsklig skala. Ljus från fastigheter hjälper
till att lysa upp GC-vägen.

Identitetsskapande ljus - ljuset och identiteten

ID

Armaturerna ska placeras i stråk som leder in och ut ur intensiva stadsdelar.
Enkla former eller mönster inspirerade av området på armaturerna ger en
gestaltning som knyter samman.
Valet av armatur och stolpe påverkar och påverkas av platsens identitet.
Längs GC-vägar i grönområden råder ett annorlunda formspråk än t.ex.
längs GC-vägar intill gator. Detaljer, så som stolpens form och färg gör stor
skillnad för helhetsintrycket. Stolp- och armaturfärg kan harmoniera med
övrig utrustning såsom bänkar, sopkorgar och räcken.

Figur 62. Översiktskarta.
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Mötesplatser och torg

I denna typmiljö används följande ljuskaraktärer:
Fasadbelysning
Blickfång och landmärken
Ljus från fastighet
Avskärmad trafikbelysning
Ljus och grönska
Säsongs- och evenemangsljus
Mjukt ljus från armaturer
Ljus i mänsklig skala
Gränsöverskridande
Otrygg plats

Rumsskapande ljus - ljuset och rummet
RUM

För att torget ska upplevas tryggt och trivsamt efter mörkrets inbrott
måste de element som finns på och kring torget tydliggöras. Med en lägre
ljusnivå på torgytan, men med belysning på träd eller annan växtlighet i
synergi med butikernas skyltfönster skapas en hierarki som gör att det
finns saker att förhålla sig till och som ökar rumsligheten.
Socialt ljus- ljuset och människan

Träd och sittplatser ska belysas omsorgsfullt och bilda accenter på de
SOC öppna ytorna. Skyltfönstrens ljusa ytor med höga ljusnivåer och stora
kontraster blir attraktiva målpunkter för fönstershopping och är viktiga för
upplevelsen av trygghet. Skyltfönsterbelysningen ska därför vara tänd hela
dygnet. Högre ljusnivåer krävs på dagen än på natten. Butiksytor som inte
har avgränsade skyltfönster ska ha en medveten nattbelysning.
Belysning av torg kan utmärka sig från omgivande gator med andra typer
av armaturer och belysningsprinciper.

Figur 63. Brahegatan, som är Gamlestadens primära shoppingstråk idag, uppfattas som otryggt på kvällen. En samordnad skyltfönsterbelysning och entrébelysning, bättre färgåtergivning på ljuset och mera accenter
på murar och bänkar, skulle skapa en tryggare plats där människor vågar vistas. Den avskärmade trafikbelysningen kan förekomma längre upp på gatan.

Identitetsskapande ljus - ljuset och identiteten
ID

Eftersom fasaderna är obelysta hamnar en stor del av ljuset på bilarna
vilket gör att de får onödigt stor uppmärksamhet. Lösningen bör
kompletteras med belysning som även ger byggnadernas fasader ljus. SKF:s
detaljrika och mäktiga fasad kan effektbelysas för att den ska kunna ses
även när det är mörkt. Den är mycket viktig för att torget ska kännas mer
som ett torg än gata.
Figur 64. Översiktskarta. Google maps.
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Park- och grönområde

I denna typmiljö används följande ljuskaraktärer:
Ljus och vatten
Blickfång och landmärken
Mjukt ljus från armaturer
Ljus och grönska
Säsongs- och evenemangsljus
Ljus i mänsklig skala
Fasadbelysning
Gränsöverskridande

Rumsskapande ljus - ljuset och rummet
Ljus i mänsklig skala lokaliseras och integreras i ytor som människor
RUM kommer nära, såsom räcken, trappsteg, bänkar, lekytor och planteringar
samt lyktor på lägre stolpar. Armaturerna ska vara väl avskärmade
och ljuset bör vara varmvitt då återreflektionen blir ett naturligt ljus till
människors ansikten.

Socialt ljus- ljuset och människan
Ljus i mänsklig skala i räcken, murar och bänkar skapar en
SOC omhändertagande miljö, vilket ökar trygghetskänslan.

Figur 65. Typsektion (ej skalenlig) av parkstråk längs Säveån. GC-vägen får sitt ljus från icke-bländande lyktor med direkt eller indirekt ljus. I parkbänkar och dylika element intregreras belysning för att skapa ljus i
mänsklig skala. Det hela kompletteras med ljus på träd och buskar, vilka bildar ljusa, vertikala ytor, blickfång och landmärken. De nya bostadshusen kan eventuellt få fasadbelysning. Fasadbelysningen får inte besvära
de boende. Vid olika event eller högtider kan något speciellt skapas med ljus i parkområdena.

Identitetsskapande ljus - ljuset och identiteten

Fina platskvalitéer ger förutsättningar för en gränsöverskridande plats där
människor i alla åldrar känner sig välkomna.
ID

Lågt placerad belysning bidrar till en sammanhållen, urban gestaltning
av kajstråken. Ljuset fångar upp de olika nivåerna och skapar ett flöde.
Armaturer som installeras måste tåla eventuella översvämningar som kan
ske vid höga flöden i Säveån.
I Säveån leker strömlevande öring. På grund av detta är det av största vikt
att vattnet inte belyses direkt med artificiellt ljus.
Figur 66. Översiktskarta.
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8 . Samverkan
Drift- och underhåll
Riktlinjerna i Stadens Ljus ska följas och Trafikkontorets Teknisk Handbok är
styrande för allmän platsmark och bör vara vägledande för alla ljusinstallationer
utomhus. Färgåtergivning, färgtemperatur och ljuskvalitet avseende jämnhet,
bländning och teknisk kvalitet på komponenter och övriga materialspecifikationer
beskrivs här. Det innebär också att följa det avtal Göteborg undertecknat
avseende bland annat ljusföroreningar, Light pollution, LUCI Charter on Urban
Lighting.
Belysningen ska installeras så att den är åtkomlig för underhåll från tex. liftbilar.
Åtkomlighet avser även att det är möjligt att ta sig fram med den typen av
fordon. Arbete från stege är till exempel inte tillåtet. Då drift- och underhållsarbete
av belysningsanläggning utförs från fastighet ska skyddsanordningar finnas.
Installationer ska vara möjliga att enkelt felsöka; tydliga driftinstruktioner på
komponentnivå skapar möjlighet till kontinuitet vid bland annat teknikutveckling
och ägarbyten.
Det ska vara nolltolerans för mörka/nedsläckta partier – oavsett om det är ljus
från fastighet eller gata och om det beror på vandalisering eller teknikfel. Tillfällig
belysning kan behöva installeras tills rätt material kan monteras permanent. Om till
exempel jalusier monteras för belysta skyltfönster ska dessa vara genomsläppliga
för belysningen i skyltfönstret bakom, alternativt ljussättas separat.

Figur 67. Kungsgatan i Göteborg. Samverkan med fastighetsägare har möjliggjort att kunna skippa gatubelysningen helt och bara förlita sig på skyltfönsterbelysning och fasadbelysning och ändå uppnå alla
viktiga ljuskvalitéer och -krav. Foto: Parviz Dadgostar.

Samverkan med fastighetsägare
Fasadbelysning kräver i de flesta fall bygglov och avtal mellan staden och
fastighetsägaren kan upprättas, där staden anser att en fasadbelysning skulle
berika det offentliga rummet. I Gamlestaden inom arbetsområdet verkar 75
fastighetsägare. I Teknisk handbok finns färdigt framtaget ”Avtal angående fäste
och kabel för gatubelysning”.
Som en del i bygglovsansökan ska fasadbelysning av befintliga byggnader föregås
av provbelysning för visuell utvärdering. För nybyggnation ska bygglovet innehålla
illustrationer som visar belysningens inverkan i stadsbilden under mörka timmar.
För känsliga miljöer ska ljusreglering användas för att göra anpassning
av ljusstyrkor på plats vid inriktning. Vid dessa platsjusteringar bör
bygglovshandläggare och ansvarig ljusdesigner medverka för att godkänna
ljusnivåer.

Figur 68. Inrikting av belysning vid Bellevue med hjälp av skylift. Foto: Parviz Dadgostar.
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