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Förslaget bygger på att mindre utvalda delar av 
belysningen genomförs i ett antal testytor för 
att utvärderas ur flera aspekter under en be-
gränsad period. Efter genomförda testytor kan 
belysningsprinciperna utföras i större omfatt-
ning.

TYP AV MILJÖER

Valet av testytor bör omfatta en kombintaion av mil-
jöer med kvicksilverbelysning där en stor upprustning 
kommer ske inom en nära framtid och av miljöer som 
inte tidigare varit belysta så att nya kvaliteter i Vallen-
tuna skapas. 

TIDPLAN

Testytorna bör genomföras och utvärderas under 2014 
för att ge värdefulla underlag inför kommande belys-
ningsprojekt i miljöer med befintlig kvicksilverbelys-
ning. Det är också positivt att direkt kunna utvärdera 
belysningsprogrammet och få genomförda referenspro-
jekt som fungerar kommunikativt externt och internt 
och höjer kompetensnivån.
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NATURMILJÖ - VALLENTUNASJÖN

TESTYTA

Genom att göra en testyta på ca 100 meter av stråket 
nere och en samlingsplats nere vid vattnet ska kunska-
per samlas in inför ett eventuellt genomförande av be-
lysningen i en större omfattning runt sjön och skapa en 
referens för andra park- och naturmiljöer i kommunen. 
Nedan följer förslag på utvärderingar som kan göras.

POTENTIAL SOM UTFLYKTSMÅL 

Undersöka i vilken grad belysningen ökar attraktivi-
teten och användningen av parken för promenader på 
hösten och vintern och om samlingsplatsen används i 
samband med skridskoåkning på vintern. 

VISUELL UTVÄRDERING

Utvärdera belysningens upplevda ljuskvalitet utifrån 
separat checklista. Utvärderingen bör utgå från flera 
samhällsgrupper ur tillgänglighetsaspekt. 

SOC, RUM, ID

Utvärdera om belysningsförslaget som utvecklats, pro-
jekterats och genomförts uppfyller behoven av socialt, 
rumsskapande och identitetsskapande ljus i relation till 
platsen.

STYRNING 

Utvärdera natttändning med helt släckt ljus på natten 
eller genom att släcka allt ljus eller vissa ljuskaraktärer.

EKONOMI

Sammanställa investerings- och driftskostnader och 
tillsammans med ovanstående punkter utvärdera om 
belysningen har rätt ambitionsnivå och att rätt investe-
ring görs.

DRIFT- OCH UNDERHÅLL

Fånga upp drift- och underhållsaspekter i belysnings-
anläggningen och om de går att förbättra.

Bilaga B - Kostnadsbild
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Stolparmatur inkl stolpe   4 st  20 000:-/st     
c/c ca 15 meter

PRIMÄRT GÅNG- OCH CYKELSTRÅK GENOM GRÖNSKA
60m 

VYPUNKTER

SAMLINGSPLATS

Markstrålkastare     5  10000:-/st   
   
              

Nattändning        
                 

STYRNING

SUMMA ARMATURKOSTNADER    215 000:- alt.  223 000:-

SUMMA MARKKOSTNADER                 100 400 :-

Alla kostnader är grova uppskattningar och behöver 
uppdateras efter idéutveckling och projektering. 

Alla idéer behöver utvecklas och alla armaturer, stol-
par och detaljer projekteras.

Kostnader för idéutveckling, projektering och utvär-
dering tillkommer. 

I summa markkostnader ingår såväl material som 
arbetskostnader. Schakt och återfyll för fundament 
inklusive fundament och fyllnadsmassor.  Sättning av 
stolpar, läggning av kablar samt kostnad för styrcen-
tral.

Kostnader för bänkar etc tillkommer.

Utreds om annan värme än eld kan användas      
   
              

NATURMILJÖ Bilaga B - Kostnadsbild

LED-profil i hage     10 m  2500:-/m    trä för avskärmning

PRIMÄRT GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I ÖPPNA LANDSKAP 
20 m
  

  
Strålkastare     4  7000:-/st    
              
Trästolpar med invändig el ca 6 m  2  10000:-/st     
(Alt. massiva trästolpar/konisk vanlig 2  6000:-/st)
             

LED-profil i bänk    8 m  2500:-/m    ny bänk

övrigt
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Lindholmen

TESTYTA

Testytan innefattar området närmast Lindholmens 
station gällande fasadbelysning av stationshuset och 
tillhörande mindre byggnad, en del av parkeringsom-
rådet, en busshållplats, bänkar och en del av den anslu-
tande gatan. 
Syftet är att kunskaper ska samlas in inför ett eventu-
ellt genomförande av belysningen i en större omfatt-
ning på stationsområdet och som referens för andra 
knutpunkter för kollektivtrafik och parkeringsplatser 
inom kommunen. Nedan följer förslag på utvärdering-
ar som kan göras.

TRYGGHET OCH ATTRAKTIVITET

Undersöka i vilken grad belysningen ökar attraktivite-
ten och den upplevda tryggheten på stationsområdet. 
Utvärderingen kan med fördel göras med en jämförelse 
mellan Lindholmen och andra stationsområden där 
ingen belysning ändrats.

VISUELL UTVÄRDERING

Utvärdera belysningens upplevda ljuskvalitet utifrån 
separat checklista. Utvärderingen bör utgå från flera 
samhällsgrupper ur tillgänglighetsaspekt. 

SOC, RUM, ID

Utvärdera om belysningsförslaget som utvecklats, pro-
jekterats och genomförts uppfyller behoven av socialt, 
rumsskapande och identitetsskapande ljus i relation till 
platsen.

EKONOMI

Sammanställa investerings- och driftskostnader och 
tillsammans med ovanstående punkter utvärdera om 
belysningen har rätt ambitionsnivå och att rätt investe-
ring görs.

DRIFT- OCH UNDERHÅLL

Fånga upp drift- och underhållsaspekter i belysnings-
anläggningen och om de går att förbättra.

KNUTPUNKT FÖR KOLLEKTIVTRAFIK Bilaga B - Kostnadsbild
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Fasadbelyning av stationshus     50 - 100 000:-   ommålning av fasad
Fasadbelyning av mindre hus    20 - 30 000:-

Stolparmatur Parkering inkl stolpe  6  15 000:-/st

PRIMÄR MÅLPUNKT

SUMMA ARMATURKOSTNADER    329 000 :-  alt.  333000:-

SUMMA MARKKOSTNADER                 131 600 :-

Alla kostnader är grova uppskattningar och behöver 
uppdateras efter idéutveckling och projektering. 

Alla idéer behöver utvecklas och alla armaturer, stol-
par och detaljer projekteras.

Kostnader för idéutveckling, projektering och utvär-
dering tillkommer. 

I summa markkostnader ingår såväl material som 
arbetskostnader. Schakt och återfyll för fundament 
inklusive fundament och fyllnadsmassor.  Sättning av 
stolpar, läggning av kablar samt kostnad för styrcen-
tral.

Kostnader för bänkar etc tillkommer.

KNUTPUNKT FÖR KOLLEKTIVTRAFIK Bilaga B - Kostnadsbild

LED-profil i bänkar    6 m  2500:-/m    nya bänkar

Armatur integrerad i bänk   3  7500:-/m
              

Markstrålkastare     4  10000:-/st   
Strålkastare     2  7000:-/st    
              

Gatuarmatur LED inkl stolpe  4  12 000:-/st     
                

övrigt
 

Samordning med Trafikförvaltningen (SL)      
                

Trästolpe med invändig el ca 6 m  1  10000:-/st     
(Alt. massiv trästolpe/konisk vanlig 1  6000:-/st)
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GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG

TESTYTA

Testytan innefattar ca 150 meter av ett gång- och cy-
kelstråk i huvudnätet i glesbygd. Syftet är att utvärdera 
vilken typ av armatur, vilken stolphöjd, stolpe och 
c-c-avstånd som bör användas för ett genomförande i 
större omfattning inom kommunen. Nedan följer för-
slag på utvärderingar som kan göras.

VISUELL UTVÄRDERING

Utvärdera belysningens upplevda ljuskvalitet utifrån 
separat checklista. Utvärderingen bör utgå från flera 
samhällsgrupper ur tillgänglighetsaspekt. 

SOC, RUM, ID

Utvärdera om belysningsförslaget som utvecklats, pro-
jekterats och genomförts uppfyller behoven av socialt, 
rumsskapande och identitetsskapande ljus i relation till 
platsen.

STYRNING

Utvärdera användningen av närvarostyrning för arma-
turerna.

EKONOMI

Sammanställa investerings- och driftskostnader och 
tillsammans med ovanstående punkter utvärdera om 
belysningen har rätt ambitionsnivå och att rätt investe-
ring görs.

DRIFT- OCH UNDERHÅLL

Fånga upp drift- och underhållsaspekter i belysnings-
anläggningen och om de går att förbättra.

Lindholmen

Bilaga B - Kostnadsbild
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VYPUNKTER

Strålkastare     2  7000:-/st    
              

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG 

Tillverkare 1 
Cykelvägsarmatur LED     3  0:-/st  - tillverkaren står för kostnaden   
c/c X              

Tillverkare 2 
Cykelvägsarmatur LED     3  0:-/st  - tillverkaren står för kostnaden   
c/c X 

Tillverkare 3 
Cykelvägsarmatur LED     3  0:-/st  - tillverkaren står för kostnaden   
c/c X 

Samutnyttjande av bef telefonstolpar 1  0:-/st  

Telefonstolpar Nya med utvändig el 4  6000:-/st        
 
Stolpe Standard med invändig el  4  2500:-/st        

Närvarostyrning          
                 

STYRNING

SUMMA ARMATURKOSTNADER    54 000 :- alt. 58 000:-

SUMMA MARKKOSTNADER                 84 800 :-
       

Alla kostnader är grova uppskattningar och behöver 
uppdateras efter idéutveckling och projektering. 

Alla idéer behöver utvecklas och alla armaturer, stol-
par och detaljer projekteras.

Kostnader för idéutveckling, projektering och utvär-
dering tillkommer. 

Kostnadsuppskattning för aktuell testyta förutsätter 
att leverantörer tillhandahåller armaturer under test-
perioden. I annat fall tillkommer kostnaden för arma-
turer på ca 6-10 000:- / armatur.

I summa markkostnader ingår såväl material som 
arbetskostnader. Schakt och återfyll för fundament 
inklusive fundament och fyllnadsmassor.  Sättning av 
stolpar, läggning av kablar samt kostnad för styrcen-
tral.

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG Bilaga B - Kostnadsbild

Trästolpe med invändig el ca 6 m  1  10000:-/st     
(Alt. massiv trästolpe/konisk vanlig 1  6000:-/st)
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MATARGATA MED GÅNG- OCH CYKELSTRÅK ALT 1 

TESTYTA

Testytan innefattar ca 150 meter av en matargata med 
gång- och cykelstråk där armaturer placerats på stol-
par på var sida vägen. Testytan inkuderar även ett 
övergängsställe.Syftet är att utvärdera vilken typ av 
armatur, vilken stolphöjd, stolpe och c-c-avstånd som 
bör användas för ett genomförande i större omfattning 
inom kommunen. En jämförelse med 1.7, testyta för 
matargata med gc-stråk alt 2 bör göras. Nedan följer 
förslag på utvärderingar som kan göras.

VISUELL UTVÄRDERING

Utvärdera belysningens upplevda ljuskvalitet utifrån 
separat checklista. Utvärderingen bör utgå från flera 
samhällsgrupper ur tillgänglighetsaspekt. 

SOC, RUM, ID

Utvärdera om belysningsförslaget som utvecklats, pro-
jekterats och genomförts uppfyller behoven av socialt, 
rumsskapande och identitetsskapande ljus i relation till 
platsen.

STYRNING

Utvärdera användningen av närvarostyrning för arma-
turerna.

EKONOMI

Sammanställa investerings- och driftskostnader och 
tillsammans med ovanstående punkter utvärdera om 
belysningen har rätt ambitionsnivå och att rätt investe-
ring görs.

DRIFT- OCH UNDERHÅLL

Fånga upp drift- och underhållsaspekter i belysnings-
anläggningen och om de går att förbättra.

Bilaga B - Kostnadsbild
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VYPUNKTER

Strålkastare     2  7000:-/st    
              
Konisk/trappad vanlig stolpe              1  3500:-/st     
                

Tillverkare 1 
Cykelvägsarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X             

Tillverkare 2 
Cykelvägsarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X 

Tillverkare 3 
Cykelvägsarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X 

Stolpar      6  2500:-/st

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG 

HUVUDGATA 

Tillverkare 1 
Gatuarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X             
 
Tillverkare 2 
Gatuarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X 

Tillverkare 3 
Cykelvägsarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X 

Stolpar      6  3500:-/st

Nattändning         
                 

STYRNING

Tillverkare 1 
Gatuarmatur LED     1  0:-/st    
c/c X             
 
Konisk/trappad vanlig stolpe     1  3500:-/st

SUMMA ARMATURKOSTNADER    57 000:-

SUMMA MARKKOSTNADER                 123 800 :-

Alla kostnader är grova uppskattningar och behöver uppdateras efter 
idéutveckling och projektering. 

Alla idéer behöver utvecklas och alla armaturer, stolpar och detaljer pro-
jekteras.

Kostnader för idéutveckling, projektering och utvärdering tillkommer. 

Kostnadsuppskattning för aktuell testyta förutsätter att leverantörer till-
handahåller armaturer under testperioden. I annat fall tillkommer kost-
naden för armaturer på ca 6-10 000:-/ armatur.

I summa markkostnader ingår såväl material som arbetskostnader. 
Schakt och återfyll för fundament inklusive fundament och fyllnadsmas-
sor.  Sättning av stolpar, läggning av kablar samt kostnad för styrcentral.

MÅLPUNKT ÖVERGÅNGSSTÄLLE 

MATARGATA MED GÅNG- OCH CYKELSTRÅK ALT 1 Bilaga B - Kostnadsbild
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TESTYTA

Testytan innefattar ca 150 meter av en matargata med 
gång- och cykelstråk där armaturer placerats på sam-
ma stolpe. Testytan inkluderar även ett övergångsstäl-
le. Syftet är att utvärdera vilken typ av armatur, vilken 
stolphöjd, stolpe och c-c-avstånd som bör användas för 
ett genomförande i större omfattning inom kommu-
nen. En jämförelse med 1.7, testyta för matargata med 
gc-stråk alt 2 bör göras. Nedan följer förslag på utvär-
deringar som kan göras.

VISUELL UTVÄRDERING

Utvärdera belysningens upplevda ljuskvalitet utifrån 
separat checklista. Utvärderingen bör utgå från flera 
samhällsgrupper ur tillgänglighetsaspekt. 

SOC, RUM, ID

Utvärdera om belysningsförslaget som utvecklats, pro-
jekterats och genomförts uppfyller behoven av socialt, 
rumsskapande och identitetsskapande ljus i relation till 
platsen.

STYRNING

Utvärdera användningen av närvarostyrning för arma-
turerna.

EKONOMI

Sammanställa investerings- och driftskostnader och 
tillsammans med ovanstående punkter utvärdera om 
belysningen har rätt ambitionsnivå och att rätt investe-
ring görs.

DRIFT- OCH UNDERHÅLL

Fånga upp drift- och underhållsaspekter i belysnings-
anläggningen och om de går att förbättra.

MATARGATA MED GÅNG- OCH CYKELSTRÅK ALT 2 Bilaga B - Kostnadsbild
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VYPUNKTER

Strålkastare     2  7000:-/st    
              

Konisk/trappad vanlig stolpe   1  3500:-/st     
                

Tillverkare 1 
Cykelvägsarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X             

Tillverkare 2 
Cykelvägsarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X 

Tillverkare 3 
Cykelvägsarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X 

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG 

HUVUDGATA 

Tillverkare 1 
Gatuarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X             
 
Tillverkare 2 
Gatuarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X 

Tillverkare 3 
Cykelvägsarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X 

Stolpar      6  3500:-/st

Nattändning         
                 

STYRNING

Tillverkare 1 
Gatuarmatur LED     2  0:-/st    
c/c X             
 
Konisk/trappad vanlig stolpe   1  2500:-/st

SUMMA ARMATURKOSTNADER    41 000:-

SUMMA MARKKOSTNADER                 77 000 :-

Alla kostnader är grova uppskattningar och behöver uppdateras efter 
idéutveckling och projektering. 

Alla idéer behöver utvecklas och alla armaturer, stolpar och detaljer pro-
jekteras.

Kostnader för idéutveckling, projektering och utvärdering tillkommer. 

Kostnadsuppskattning för aktuell testyta förutsätter att leverantörer till-
handahåller armaturer under testperioden. I annat fall tillkommer kost-
naden för armaturer på ca 6-10 000:-/ armatur.

I summa markkostnader ingår såväl material som arbetskostnader. 
Schakt och återfyll för fundament inklusive fundament och fyllnadsmas-
sor.  Sättning av stolpar, läggning av kablar samt kostnad för styrcentral.

MÅLPUNKT ÖVERGÅNGSSTÄLLE 

MATARGATA MED GÅNG- OCH CYKELSTRÅK ALT 2 Bilaga B - Kostnadsbild
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LEKPLATS, BOSTADSGATA

TESTYTA

Testytan innefattar ett bostadskvarter med belysning 
som har bristfälliga ljusegenskaper. På bostadsgator 
gäller det framför allt låg färgåtergivning och för höga 
stolpar för att de ska upplevas anpassade till bebyg-
gelsens och människans skala. För lekplatser gäller att 
en lekplats som inte tidigare haft belysning blir belyst. 
Syftet är att skapa en referens och samla lärdomar för 
belysningen av bostadsgator och lekplatser inför lik-
nande miljöer i kommunen. Nedan följer förslag på 
utvärderingar som kan göras.

UTNYTTJANDE OCH ATTRAKTIVTET

Undersöka i vilken grad belysningen ökar attraktivite-
ten och utnyttjandet av lekplatsen under mörka tim-
mar. Undersöka i vilken grad belysningen ökar attrak-
tiviteten och tryggheten i bostadsområdet.

VISUELL UTVÄRDERING

Utvärdera belysningens upplevda ljuskvalitet utifrån 
separat checklista. Utvärderingen bör utgå från flera 
samhällsgrupper ur tillgänglighetsaspekt. 

SOC, RUM, ID

Utvärdera om belysningsförslaget som utvecklats, pro-
jekterats och genomförts uppfyller behoven av socialt, 
rumsskapande och identitetsskapande ljus i relation till 
platsen.

STYRNING 

Utvärdera natttändning med neddimmat ljus på natten 
på bostadsgatan och att släcka allt ljus eller vissa ljus-
karaktärer på lekplatsen.

EKONOMI

Sammanställa investerings- och driftskostnader och 
tillsammans med ovanstående punkter utvärdera om 
belysningen har rätt ambitionsnivå och att rätt investe-
ring görs.

DRIFT- OCH UNDERHÅLL

Fånga upp drift- och underhållsaspekter i belysnings-
anläggningen och om de går att förbättra.

Bilaga B - Kostnadsbild
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BOSTADSGATA 

Ny armatur  Metalhalogen inkl stolpe 20  10 000:-/st     
alt                 
Ny armatur  LED inkl stolpe   20  15 000:-/st     

Stolpe ca 6 m     1  6000:-/st 
Strålkastare     2  7000:-/st
    
                 

Nattändning        
                 

STYRNING

SUMMA ARMATURKOSTNADER      87 500:-

SUMMA MARKKOSTNADER                209 600 :-

Alla kostnader är grova uppskattningar och behöver 
uppdateras efter idéutveckling och projektering. 

Alla idéer behöver utvecklas och alla armaturer, stol-
par och detaljer projekteras.

Kostnader för idéutveckling, projektering och utvär-
dering tillkommer. 

I summa markkostnader ingår såväl material som 
arbetskostnader. Schakt och återfyll för fundament 
inklusive fundament och fyllnadsmassor.  Sättning av 
stolpar, läggning av kablar samt kostnad för styrcen-
tral.

Kostnader för bänkar och räcken  etc tillkommer.

MINDRE SAMLINGSPLATS LEKPLATS 

SUMMA ARMATURKOSTNADER    200 000 -300 000:-

LEKPLATS, BOSTADSGATA Bilaga B - Kostnadsbild

Eluttag i stolpar     3  :-/st

Markstrålkastare     3  10000:-/st   
   
              
LED-profiler i bänkar    2  2500:-/m    nya bänkar
LED-profiler i räcken    4  2500:-/m    avskärmning av trä 
   

Armatur integrerad i bänk   1  75 000:-/m
             

Eluttag i stolpe     1  :-/st
Armaturer för tillfällig installation  1  15000:-

övrigt
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KULTURMILJÖ 

TESTYTA

Testytan består av en kulturmiljö som har potential att 
fungera som utflyktsmål under mörka timmar.
Genom att ordna en kväll med tillfällig belysning i kul-
turmiljön med såväl belyst grönska i rummets gränser, 
eldar och lyktor med LED eller levande ljus som ljus-
källa ska potentialen utvärderas. Ljushändelsen kan 
även bestå i att tillverka kulturhistoriskt ljus och att det 
finns kunniga männikskor som berättar om kulturmil-
jön på platsen. Nedan följer förslag på utvärderingar 
som kan göras.

POTENTIAL SOM UTFLYKTSMÅL 

Fånga upp intresset och potentialen för att belysa 
kulturmiljön med lyktor och belysning av omgivande 
grönska samt att eldar regelbundet tänds och speciella 
ljushändelser anordnas.

EKONOMI

Sammanställa investerings- och driftskostnader och 
tillsammans med ovanstående punkter utvärdera om 
belysningen har rätt ambitionsnivå och att rätt investe-
ring görs.

DRIFT- OCH UNDERHÅLL

Fånga upp drift- och underhållsaspekter i belysnings-
anläggningen och om de går att förbättra.

Bilaga B - Kostnadsbild
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SEKUNDÄRA GÅNGSTRÅK

Lyktor för ljus eller LED   10  5 000:-/st

Tillfällig ljussättning med levande ljus 1 ggr  5 000:-/st
Tillfällig belysning av träd   1 ggr  0:-/st (lånas av armaturleverantörer)
Tillfälliga eldar     1 ggr  500:-/st

SAMLINGSPLATS

SUMMA ARMATURKOSTNADER    55000:-

KULTURMILJÖ Bilaga B - Kostnadsbild
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