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Bilaga A  Fotodokumentation Befintlig belysning
Dokumentet är en bilaga till Belysningsprogrammet för Vallentuna kommun.
Fotodokumentationen av befintlig belysning är till för att visa på problematiken i ty-
piska situationer. Kortfattade analyser beskriver hur ljuset relaterar till människan, 
rummet och identiteten. Dokumentet läses tillsammans med Kap 3 - Verktygslådan. 
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• Lågt placerad belysning tar ned skalan och markerar  
att det är ett stråk för gång- och cykeltrafikanter.

• Belysning i skärmtak, glaspartier och fasadbelysning 
gör att rummets gränser kan avläsas på ett naturligt 
sätt.

• Avsaknad av belysning på träden i mitten av gatan 
gör att delar av rummet försvinner kvällstid.

SOC

ID

RUM

• Vallentunas småskaliga karaktär förstärks av flera 
olika ljuskaraktärer på olika nivåer.

• Ljus på träd och grönska sätter fokus på Vallentunas 
identitet som en småstad nära naturen.

• Ljus i mänsklig skala ger en omhändertagen miljö 
som känns stadsmässig och välkomnande.

• Ljus på träd och grönska bakom huset ger en levan-
de miljö.

• Mjukt varmvitt sidoljus med bra färgåtergivning 
från skärmtak och fönster ger bra belysning av män-
niskors ansikten.

• Ljuset invid byggnaderna markerar dem som mål-
punkter för människor.

• Ljus saknas vid sittplatser i alléen.

Vallentuna Centrum

TORG

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN
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• Armaturerna ger ingen unik karaktär för Vallen-
tuna.

• Ljus som lyfter fram växtlighet saknas.

SOC

ID

RUM

• Ljuskällor med låg färgåtergivning återger både 
människor och grönska på ett bristfälligt sätt.

• Ljus i mänsklig skala saknas.

• Belysning i skärmtak och fönster gör att rummets 
gränser kan avläsas på ett naturligt sätt.

• Allt ljus kommer från samma nivå i rummet vilket 
ger ett monotont intryck.

• Kontraster i ljuset som delar in rummet i olika zoner 
saknas.

• Armaturerna är bländande vilket stör rumsuppfatt-
ningen.

Vallentuna Centrum

TORG

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN
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RUM

• Belysningen tillför ingen identitet till bostadsområ-
det.

• Armaturerna har ytligt placerade ljuskällor vilket 
skapar bländning som förminskar möjligheten att 
uppfatta rummet.

• Ljus i rummets gränser saknas.
• Ljus på konstverket som ett fokus i rummet saknas.

• Den kallvita ljusfärgen ger en sämre belysning av 
människors ansikten.

• Ljus på växtlighet som skapar en levande miljö sak-
nas.

• Ljus i mänsklig skala saknas.

Sörgården

TORG

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN
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• Stolphöjden är anpassad till människor och rum-
met.

• Ljus på omgivande träd och grönska som visar rum-
mets gränser saknas.

• Ljus på vypunkter längre fram längs stråket saknas.
• Armaturen uppfattas som något bländande på 

grund av det omgivande mörkret.

SOC

ID

RUM

• Lekparken är inte belyst vilket försämrar tillgänglig-
heten och minskar möjligheten till aktivitet. 

• Låg färgåtergivning och grönaktigt ljus ger ett sämre 
ljus på människors ansikten.

• Ljus som tar fram växtlighet och ger området en 
relation till naturen kvällstid saknas.

Karby 

GC-STRÅK

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN
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• Ljus med bra färgåtergivning gör att miljön uppfat-
tas som naturlig och det blir lätt att känna igen sig.

• Ljus på träd utgör en vypunkt som skapar en rikt-
ning.

• Armaturen ger både ljus på stråket och på den 
närmsta omgivningen.

• Stolphöjden samspelar med människors och omgiv-
ningens skala.

SOC

ID

RUM

• Mjukt varmvitt ljus med hög färgåtergivning belyser 
människors ansikten på ett bra sätt.

• Ljus på aktiviteter gör platsen användbar över dyg-
net och året.

• Ljus på träd och grönska skapar en levande miljö.

• Ljus på grönska förstärker platsens parkkaraktär 
och relaterar till Vallentunas naturnära identitet.

Vallentuna Centrum

GC-STRÅK

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN
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• Att ha tillgång till mörker är en förutsättning för att 
djur och natur ska må bra under natten.

• Avsaknad av belysning gör att tillgängligheten be-
gränsas kvälls- och vintertid.

SOC

RUM

• Möjlighet till upplevelse av rymden i natthimlen.

ID

• Karaktären som ett naturreservat blir tydlig i mör-
ker. 

Vallentuna Centrum

PRIMÄRT GC-STRÅK

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN
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• Upplysta bostadsentréer och pollare ger tendenser 
till ljus i mänsklig skala och småskalighet. 

• Den kallvita ljusfärgen ger en sämre belysning av 
människors ansikten.

• Ljus på träd och grönska som skapar en levande 
miljö saknas.

• Ljuset lyser upp både gångbanan och den närmaste 
omgivande marken.

• Ljusnivån på gångstråket är väl balanserat med lju-
set i omgivningen.

• Belysta bostadsentréer skapar tydliga målpunkter 
och ger ljus i rummets gränser.

• Armaturerna har ytligt placerade ljuskällor vilket 
skapar bländning som förminskar möjligheten att 
uppfatta rummet.

• Armaturerna saknar ett karaktärskapande uttryck 
som samspelar med bostadsområdet.

• Fler ljuskaraktärer skulle förstärka upplevelsen av 
småskalighet och en halvprivat miljö som ett bo-
stadsområde innebär.

Sörgården

PRIMÄRT GC-STRÅK

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN
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• Armaturerna är bländande vilket försvårar rums-
uppfattningen.

• Rummets gränser är mörka vilket försvårar oriente-
ribarheten.

• Busshållplatsen som en viktig målpunkt är inte mar-
kerad.

SOC

RUM

• Den höga ljuspunktshöjden ger en skala som inte 
relaterar till människan.

• Den högsta ljusnivån är på bilvägen vilket priorite-
rar biltrafiken framför gång- och cykeltrafikanter. 

• Ljus med låg färgåtergivning ger bristfälligt ljus på 
människors ansikten och grönska.

ID

• Ljusmiljön signalerar inte att detta är ett bostads-
område där människor bor, vistas och lever i sin 
vardag.

Karby 

GC-STRÅK HUVUDVÄG, HUVUDGATA

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN
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• Armaturer med låg färgåtergivning återger miljön 
på ett onaturligt sätt som gör det svårare att känna 
igen sig och oreintera sig. 

• Belysta vypunkter att orientera sig kring saknas.
• Stolphöjden samspelar inte med skalan i den omgi-

vande bebyggelsen eller människan.

SOC

ID

RUM

• Ljus som tar fram växtlighet och ger området en 
relation till naturen kvällstid saknas.

• Flera ljuskaraktärer som lyfter fram en halvprivat 
karaktär i bostadsområdet saknas.

• Låg färgåtergivning belyser människor och grönska 
på ett bristfälligt sätt.

• Lekparken är inte belyst vilket försämrar tillgäng-
ligheten och minskar möjligheten till aktivitet och 
mänskliga möten i mörker.

• Ljus i mänsklig skala saknas.

Karby 

BOSTADSGATA

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

Bilaga A - Fotodokumentation av befintlig belysning



Belysningsprogram för Vallentuna kommun

11

• Armaturerna är placerade mellan träden vilket gör 
att de blir mindre synliga på ett bra sätt.

• Armaturerna är bländande vilket försvårar rums-
uppfattningen.

• Träden och den omgivande bebyggelsen försvinner i 
mörket vilket försvårar orienterbarheten.

SOC

ID

RUM

• Belysning på trädallén som ger gatan sin karaktär 
saknas.

• Belysningen signalerar inte att Allégatan är del av 
centrala Vallentuna. 

• Den högsta ljusnivån är där bilarna kör och lägst 
där människor rör sig vilket prioriterar bilar framför 
människor.

• Övergångsställen blir otydligt upplysta när ljuset är 
starkast på gatan och inte vid sidan av den.

Vallentuna Centrum

CENTRUMGATA

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN
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• Den höga ljuspunktshöjden ger en skala som inte 
relaterar till människan.

• Ljus med låg färgåtergivning ger bristfälligt ljus på 
människors ansikten och grönska.

SOC

ID

RUM

• Platsen har inte karaktären av att vara en entréplats 
som signalerar Vallentunas identitet.

• Armaturerna är bländande vilket försvårar rums-
uppfattningen.

• Stolparna upplevs höga och överdimensionerade för 
rummet och förminskar upplevelsen av att befinna 
sig på en bro.

• Kyrkoruinen som är ett landmärke dagtid är inte ett 
landmärke i mörker.

Karby Brottby

BRO

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN
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• Den höga ljuspunktshöjden ger en skala som inte 
samspelar med människan.

• Den högsta ljusnivån är på bilvägen vilket priorite-
rar biltrafiken framför gång- och cykeltrafikanter. 

• Ljus med låg färgåtergivning och grönaktigt ljus ger 
bristfälligt ljus på människors ansikten. 

SOC

ID

RUM

• Stolparnas höjd samspelar inte med rummet.
• Ljus som gestaltar rummet och gör det lättare att 

orientera sig saknas.

• Platsen saknar karaktär av en välkomnande mål-
punkt när man anländer med buss eller väntar med 
sin bil.

Karby 

KNUTPUNKT FÖR KOLLEKTIVTRAFIK

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN
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RUM

• Armaturer och stolpar är inte samordnade. Flera 
stolpar och olika typer skapar en otydlighet i rum-
met.

KOLLEKTIVTRAFIK, HUVUDGATA

ID

• Olika uttryck på armaturer och stolpar ger en otyd-
lig karaktär.

SOC

• Berörs ej då punkten endast behandlar dagbild.

LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN
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BLÄNDNING

Många armaturer av både äldre eller nyare modell har 
ytligt placerade ljuskällor vilket skapar bländning som 
gör att rumsuppfattningen försvagas. 

VERTIKALA YTOR

Belysningen fokuserar oftast på att lysa upp vägbanan 
utan att detta balanseras med vertikalt ljus på omgiv-
ningen som gestaltar rummet.

FÄRGÅTERGIVNING

I många miljöer är färgåtergivningen för låg vilket gör 
att miljön uppfattas onaturlig och blir svårare att kän-
na igen sig i. I vissa nyare miljöer används ljuskällor 
med hög färgåtergivning.

LJUSPUNKTSHÖJDER

Ljuspunktshöjder är ofta för höga och samspelar inte 
med omgivningens och människans skala.

STOLPAR

Stolpar är sällan samordnade mellan kommunen, SL 
och Trafikverket vilket skapar en otydlighet i rummet. 

VYPUNKTER

Orienteringspunkter i form av belysta landmärken och 
omgivande träd och grönska saknas oftast vilket för-
svårar orienteringsförmågan.

NATURMILJÖER

Belysningen lyfter sällan fram naturmiljöer, träd och 
grönska i bebyggelsen. Tillgängligheten till platser som 
är en del av Vallentunas identitet såsom Vallentuna-
sjön och Långhundraleden begränsas under mörka 
årstider.

KULTURMILJÖER

Kulturmiljöer är ofta inte tillgängliga  under stora delar 
av året och dygnet på grund av att belysning saknas.

Kulturbyggnader som kyrkor som är både historiska 
och rumsliga landmärken på dagen är inte belysta och 
har inte samma funktion under mörka timmar. Vallen-
tuna kyrka är ett undantag. 

SMÅSKALIGHET

Vallentunas småskalighet återspeglas inte med belys-
ningen, dels på grund av höga ljuspunktshöjder och på 
att belysningen ofta är monoton med för få olika ljus-
karaktärer. I nyare miljöer i centrum finns småskalig-
het i belysningen och med en variation av ljuskaraktä-
rer.

MEST LJUS VID BILTRAFIK

Ljusnivån är oftast högst på ytor för bilar och lägre i 
ytor är människor vistas. Detta innebär att människor 
hamnar i skugga, medan fokus i rummet blir på biltra-
fiken. 

FÄRGÅTERGIVNING

Ljuskällor med låg färgåtergivning används i många 
områden, vilket ger ett bristfälligt ljus till människor 
och grönska. 

MÄNSKLIG SKALA

I nyare miljöer i centrum och i vissa bostadsområden 
finns tendenser till ljus i mänsklig skala men ljuskarak-
tären saknas i de flesta miljöer.

SAMLINGSPLATSER

Många torg och lekplatser har bristfällig eller ingen 
belysning vilket begränsar möjligheten till en levande 
stad och ett aktivt liv för alla samhällsgrupper under 
mörka årstider.

MÅLPUNKTER

Många busshållplatser och övergångsställen saknar ljus 
som sätter fokus på människan

GRÖNSKA, VATTEN OCH KONST

I nyare miljöer i centrum finns tendenser till belysning 
av träd och konst men belysning av grönska, vatten och 
konst saknas på många platser.

SOC IDRUM

SAMMANFATTNING AV PROBLEMATIK

LJUSET OCH MÄNNISKAN LJUSET OCH RUMMET LJUSET OCH IDENTITETEN
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