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1.1

SYFTE

Syftet med Belysningsprogrammet är att skapa en 
samsyn kring bärande principer för belysningen i Val-
lentuna. 

MÅL

Målet är att belysningen ska öka livskvaliteten för män-
niskor som bor och vistas i Vallentuna samtidigt som 
belysningens negativa miljöpåverkan ska minska.

BAKGRUND

DELTAGARE I PROJEKTET

Uppdragsgivare:  
Kommunstyrelsens Näringslivs- och planutskott
Tjänstemannastyrgrupp:
Samhällsbyggnadschefen
Avdelningscheferna inom SBF
Projektets beställare:   
Samhällsbyggnadschefen
Projektledare:   
Åsa Dahlgren
Projektgrupp:  
Åsa Dahlgren, Samordnande Planarkitekt
Kenneth Holm, Vägingenjör 
Marlene Sjödin, Trafikplanerare
Linnea Skog, vik Kommunantikvarie

Övriga tjänstemän:
Ewa Boo, trafikingenjör
Vallentuna kommun

Referensgrupp vid startmöte:
Anders Dagsberg, Landskapsarkitekt
Vallentuna kommun
Fredrik Sandell, Trygghetssamordnare
Vallentuna kommun
Frida Eriksson, Kommunplanerare
Vallentuna kommun
Joachim Elevant, Systemförvaltare Energifrågor
Vallentuna kommun
Johan Sjöberg
Elverket
Yvonne Fredriksson, Bygglovschef
Vallentuna kommun

Konsulter:
Clara Fraenkel, Ljusdesigner
Ljusarkitektur - en del av ÅF Lighting
Lina Färje, Ljusdesigner
Ljusarkitektur - en del av ÅF Lighting

UPPDRAGSBESKRIVNING

Uppdraget omfattar framtagande av ett tydligt och över 
tid tillämpbart Belysningsprogram för allmän plats-
mark i Vallentuna. Med allmän platsmark avses kom-
munens vägar, torg och parker.

Programmet ska behandla trygghet, säkerhet, tillgäng-
lighet, hållbarhet, miljöpåverkan, gestaltning och eko-
nomi.
 

Inledning

VALLENTUNAS ÖVERSIKTSPLAN 

Riktlinjerna i belysningsprogrammet tar avstamp från 
visionen i Översiktsplanen (ÖP) 2010-2030 för Vallen-
tuna kommun.

”Med det goda småstadslivet i en nära och högt vär-
derad natur- och kulturbygd bidrar Vallentunas kom-
mun aktivt till en växande och hållbar storstadsre-
gion.”

I ÖP redovisas utgångspunkter för utvecklingen, bl.a. 
gällande trygghet och säkerhet.”För att ett framtida 
samhälle ska vara attraktivt ställs stora krav på att 
människor känner sig trygga i sina hem, i sitt närom-
råde och på offentliga platser. Kommunen ska fortsät-
ta att göra insatser för att öka trygghet och säkerhet, 
men mycket av grundförutsättningarna är hur den 
fysiska miljön utformas. Bra överblick, siktlinjer, ljus-
sättning och öppna välkomnande miljöer ökar möj-
ligheterna till trygghet och skapar en trivsammare 
atmosfär. Att människor i sitt vardagliga liv rör sig 
i området vid olika tider på dygnet är avgörande för 
ett tryggt och trivsamt samhälle.”
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TA VARA PÅ MÖJLIGHETERNA I TEKNIKSKIFTET

På grund av ny lagstiftning i EUs Ekodesigndirektiv 
och ett stort upprustningsbehov står Vallentuna in-
för stora investeringar inom belysningsområdet de 
närmaste åren. Den nya belysningen kommer finnas i 
många årtionden och ge ett stort avtryck i Vallentuna 
under lång tid. 

De stora investeringarna ska ses som en möjlighet att 
planera och fördela om ljuset för att öka belysningens 
roll för Vallentunas stadsutvecklingen i stort och byta 
riktning från att främst tillgodose ljuskvantitet till att 
skapa ljuskvalitet. 

NY LJUSTEKNIK KRÄVER NY PLANERING

Utvecklingen inom belysning går just nu mycket fort 
och uppdaterade ljuskällor och armaturer kommer ut 
på marknaden varje vecka. LED-ljuskällan ger möjlig-
heter till god ljuskvalitet, ljusreglering och energibe-
sparingar. Samtidigt har inte utvecklingen av armatu-
rer eller optiken kring LED-ljuskällan hängt med i den 
snabba utvecklingen vilket innebär att armaturerna 
ofta är bländande. Att göra rätt val är viktigt.
Nya system för att styra ljuset i scenarier över dygnet 
ger också möjlighet att anpassa belysningen efter män-
niskans behov över dygnet och året.

Den nya tekniken och en omställning till att ljuset 
utgår från människan och inte bilismen gör att belys-
ningsplaneringen inte kan utföras på ett slentrianmäs-
sigt sätt utan måste planeras väl.

BEHOV AV UPPDATERINGAR

Belysningsprogrammet kommer att behöva ses över 
och uppdateras med vissa intervaller på grund av nya 
förutsättningar eller värderingar inom kommunen eller 
samhället, ny teknik eller efter utvärdering av genom-
förda projekt. 

Programmet bör aktualitetsbehandlas i samband med 
Översiktplanen.

ANVÄNDNING

Genom att inspirera och öppna upp för möjligheter 
ska belysningsprogrammet ses som ett avstamp för ett 
långsiktigt arbete med belysning. 

Belysningsprogrammet ger övergripande och långsik-
tiga idéer om ljusets roll i Vallentuna och anger vilka 
behov av ljus som belysningen ska uppfylla. Belys-
ningsprogrammet är inte låst till en specifik teknik eller 
specifika lösningar utan utgör istället ett vägledande 
ramverk som öppnar upp för kreativitet och flexibilitet 
för framtida behov, ambitionsnivå och tekniska, prak-
tiska och ekonomiska förutsättningar för den specifika 
platsen.

Genom att tillhandahålla en verktygslåda med ljuska-
raktärer och illustrerade exempel för många typmiljöer 
ska belysningsprogrammet skapa gemensamma refe-
rensramar för internt och externt bruk. 

1.2 REKOMMENDERAT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Inledning
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1.3 BELYSNING I STADSBYGGNADSPROCESSEN 

BELYSNINGSPROGRAM

PROJEKTERINGSFAS

BYGGFAS

Godkänd av Kommunstyrelsen och tillstyrkt 
av Kommunfullmäktige.

PROGRAMFAS

DRIFT- OCH UNDERHÅLL

BESKRIVNING KOMMENTARER

Inledning

ÖP, ÖVERSIKTSPLAN

TÖP, TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP

FÖP, FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

DETALJPLAN

Genomförande

Tillämpning och anpassning av Belysningsprogrammet till 
det specifika projektet. Analyser och idéskisser tas fram som 
tydligt beskriver gestaltningsprinciper. Eventuell reglering i 
detaljplan följs. 

Projektering, provbelysning och framtagande av förfrågnings-
underlag med armaturpositioner, armaturförteckning och 
styrschema.

Upphandling och Installation. Inriktning och programmering 
av armaturer. Framtagande av relationhandlingar och drift- 
och underhållsplan. 

Skötsel, uppföljning och utvärdering.

Av kommunen anlitad belysningskonsult tar fram försla-
get som förankras hos representanter på förvaltningen 
beroende på projektets art (vägingenjör, planarkitekt, 
landskapsarkitekt, antikvarie, bygglovhandläggare, etc).

Vid provbelysning medverkar representanter från för-
valtningen beroende på projektets art (se ovan).
Belysningsprogrammets checklistor bör användas.

I samråd med belysningskonsult och leverantör. 

I samråd med belysningskonsult och leverantör. 

Reglering av ett planområde enligt planuppdrag.
Se PBL 2 kap 6 §, 5 kap.

Beskriver kommunens viljeriktning. Se PBL 3 kap. Re-
dovisar bl. a. utgångspunkter för utvecklingen, exv. gäl-
lande trygghet och säkerhet.

Kraftigt styrdokument kopplat till ÖP som tillgodoser ett 
allmänintresse. Se PBL 3 kap 23 §.

ÖP kan behöva göras mer detaljerad/fördjupad för vissa 
geografiska områden. Se PBL 3 kap 23 §.

Kommunplanering
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Ger övergripande riktlinjer, inspiration 
och stöd genom hela Stadsbyggnads-
processen.

Belysningprogrammet skulle kunna vara en 
TÖP. 

I den fördjupade planeringen av en större 
kommundel förhåller man sig till såväl ÖP 
som till Belysningsprogrammet.

I Detaljplaneringen förhåller man sig till såväl ÖP, FÖP 
som till Belysningsprogrammet. 
Tillämpbara delar beaktas.
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2  ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER   
     

Kapitlet beskriver strategiskt viktiga utgångspunkter för belysningen inom hela kommunen. 
Markerade illustrationer läses tillsammans med Kap 3 - Verktygslådan.
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SAMORDNA LJUSET TIDIGT

SAMORDNAD PLANERINGSPROCESS

För att kunna integrera ljus i det byggda behöver ljus-
planering komma in tidigt i processen och ske sam-
tidigt som den fysiska planeringen. De som planerar 
markens användning, arkitektur och belysning behöver 
göra dessa uppdrag parallellt och samordnat.

SAMVERKAN MED FASTIGHETSÄGARE

Ljus sprider sig över fastighetsgränser. Genom att sam-
verka med alla aktörer som har belysningsanläggningar 
i det offentliga rummet i Vallentuna kan gemensamma 
intressen av belysning samordnas. Målet är att undvika 
dubbla system eller dåligt samspelande belysningsprin-
ciper som kan uppstå om trubbiga gränsdragningar 
används. Med helhetsupplevelsen av ljuset som ut-
gångspunkt bör placering av armaturer, investeringar 
och underhållsansvar diskuteras mellan alla som har 
belysning i kommunen.

2.1

Belysning ska planeras i ett tidigt skede i plane-
ringsprocessen för att inte bli en separerad an-
läggning som läggs som ett lager på det redan 
byggda. Där det är möjligt ska istället belys-
ningen integreras i det byggda. Integrerade lös-
ningar ger dels en visuellt ren och tydlig miljö 
samtidigt som ljuset hamnar där det behövs.

Övergripande riktlinjer
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UPPNÅ HÅLLBART LJUS

EKOLOGISKT HÅLLBART LJUS
• Använd styrning av ljuset för att anpassa ljuset till 

behoven under dygnet och året.
• Använd ljuskällor med låg energiförbrukning och 

god ljuskvalitet (LED och metallhalogen).
• Prioritera belysningen för gång-, cykel-, och kollek-

tivtrafik.
• Respektera den biologiska mångfalden genom att 

minimera ljusföroreningar och tillgodse behovet av 
mörker på natten.

Belysning har kopplingar till såväl ekologisk, 
social som ekonomisk hållbarhet. För att upp-
nå ett hållbart ljus behöver alla tre aspekter av 
hållbarhet beaktas och avvägningar göras uti-
från en helhetsbedömning i det enskilda fallet.  
En ledstjärna för att skapa ett hållbart ljus är 
att planera väl för att tillgodose det rätta ljuset 
på den rätta platsen vid den rätta tidpunkten.

SOCIALT HÅLLBART LJUS

• Skapa attraktiva miljöer som ger livskvalitet och för-
bättrar folkhälsan genom ett ökat aktivt liv.

• Förbättra tillgängligheten i målpunkter, primära 
stråk och mötesplatser. Se mer under 3.2, s 25.

• Skapa miljöer där alla har samma möjligheter att 
känna sig trygga.

• Prioritera belysning för ytor där människor vistas.

EKONOMISKT HÅLLBART LJUS

• Se till kostnader och kostnadsnyttan över tid.
• Ta hänsyn till ökat utnyttjande av platsen och värde-

skapande som belysning kan skapa.
• Samverka med andra aktörer för att samordna in-

tressen kring attraktivitet och handel.

Övergripande riktlinjer2.2

SOCIALT EKOLOGISKT

EKONOMISKT

HÅLLBART LJUS
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Ljuset ska prioriteras där människor vistas. 
Genom välplanerad belysning vid målpunkter, 
gång- och cykelstråk och aktivitetsytor ska be-
lysningen sätta människan i fokus för upplevel-
sen.

FOKUS PÅ GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

Stråk där människor vistas bör prioriteras i upplevel-
sen framför zoner för biltrafik. Beroende av situation 
kan olika metoder för att uppnå detta användas. 
Genom att placera armaturer på samma sida som 
gångbanan uppnås en högre ljusnivå än gatan. 
Gång- och cykelstråk bör ha en separat belysning som 
markeras med armaturer med lysande skärm. En högre 
ljusnivå skapas antingen genom en högre belysnings-
styrka på gång- och cykelstråket än på intilliggande 
gata och/eller med en ljusare ytfärg på mark. För att 
balansera upplevelsen så att människan är i fokus och 
samtidigt inte skapa orimligt höga belysningsstyrkor 
på gång- och cykelstråken, ska det i varje enskilt fall 
övervägas vilken belysningsklass med lägsta möjliga 
belysningsstyrka som kan användas utan att försämra 
säkerheten, enligt Trafikverkets Vägars- och Gators 
utformning (VGU) .

SÄKERHET FÖR OSKYDDADE  TRAFIKANTER

Oskyddade trafikanter ska vara väl upplysta i konflikt-
situationer med biltrafik för att förbättra trafiksäkerhe-
ten. Vid övergångsställen ska ett bra ljus till människor 
tillgodoses så att de syns innan och när de går över. 
Ljusnivån ska där vara högre än på gatan i övrigt.   

SÄTT MÄNNISKAN I FOKUS Övergripande riktlinjer2.3
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ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN

Utan ljus är utomhusmiljön otillgänglig under 
stora delar av dygnet och året. Belysning är en 
förutsättning för att alla ska kunna leva ett ak-
tivt liv också under tider utan dagsljus.

TILLGÄNGLIGHET UNDER OLIKA TIDER

Ny teknik ger möjligheten att styra ljuset. Ljus behöver 
inte längre tändas i en enda styrgrupp, där all offentlig 
belysning ingår, utan bör delas in i mindre miljöer och 
grupper. Genom att analysera användningen av kom-
munens olika miljöer under dygnet och året ska beho-
vet att tillgängliggöra dessa med belysning vara kopplat 
till tid. 

OTRYGGHET SOM BEGRÄNSAR

Många människor, kvinnor i högre utsträckning än 
män, är begränsade i sin rörlighet på grund av upplevd 
otrygghet under mörka timmar. Den begränsade rör-
ligheten kan innebära att man inte vågar gå ut eller att 
man gör upp strategier för hur man ska röra sig för att 
minska otryggheten. Belysning är en parameter som 
kan stärka den upplevda tryggheten och därigenom 
förbättra tillgängligheten.

BLÄNDNING

Bländande armaturer gör att synen försämras vilket 
påverkar möjligheten att uppfatta rummet och kunna 
orientera sig. Äldre och synsvaga är ofta särskilt känsli-
ga för bländning. Det är därför av största vikt att blän-
dande armaturer inte används. 

Olika samhällsgrupper har olika behov av belysning. 
Vissa äldre och synsvaga har ofta behov av högre ljus-
nivåer och större jämnhet i ljuset på marken. Många 
människor, framför allt kvinnor, kan samtidigt känna 
sig utsatta av att vistas i stråk med för höga ljusnivåer 
med en mörk omgivningen och därmed hamna i fokus 
på ett sätt som kan öka upplevelsen av utsatthet. För 
varje plats behöver behoven hos olika människor be-
aktas. Den optimala lösningen är att skapa alternativa 
stråk och platser för att röra sig inom samma område 
så att en valmöjlighet finns för individen.

OLIKA BEHOV HOS OLIKA SAMHÄLLSGRUPPER

AKTIVITETER FÖR OLIKA SAMHÄLLSGRUPPER

Ljuset ska ge tillgång till olika uteaktiviteter så att alla 
har möjlighet att leva ett aktivt liv. Belysning ska öka 
tillgängligheten till lekplatser, idrottsanläggningar, 
rekreationsområden, torg och parker. 

FRI RÖRLIGHET UTAN BIL

Belysningen ska prioritera att skapa en bra tillgänglig-
het för fotgängare och cyklister på gång- och cykelstråk 
och viktiga målpunkter som knutpunkter för kollektiv-
trafik, skolor och mataffärer. 

MÄNNISKORS ANSIKTEN

Att människors ansiktsuttryck går att uppfatta är vik-
tigt. Människors ansikten ska lysas upp med ett varm-
vitt ljus med hög färgåtergivning. 

2.4

ORIENTERBARHET

Ett ljus som lyfter fram rummet på ett naturligt sätt 
ökar orienterbarheten. Ljuset ska ha en hög färgåter-
givning, accentuera stråk genom en enhetlig belysning i 
hela dess riktning, förtydliga målpunkter och lyfta fram 
orienteringspunkter som landmärken och vypunkter.

Övergripande riktlinjer
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ÖKA DEN UPPLEVDA TRYGGHETEN 

Trygghet är ett begrepp som relaterar till en 
känsla som är upplevd och personlig. Ljus kan 
på flera sätt bidra till att öka den upplevda 
tryggheten genom att uppfylla grundläggande 
behov av att relatera till människan, rummet 
och identiteten. I Belysningsprogrammet be-
nämns dessa behov ”Socialt ljus”, ”Rumsska-
pande ljus” och ”Identitetsskapande ljus”.

  LJUSET OCH RUMMET 

Att uppfatta rummet, att känna igen sig och att kunna 
orientera sig är grundläggande för den upplevda trygg-
heten. I mörker försvinner upplevelsen av rum och 
färger. Belysningen har därför till uppgift att återskapa 
och omtolka rumsligheter genom ljus i rummets grän-
ser och ljus på vypunkter och landmärken som verkar 
orienterande. Ljus med hög färgåtergivning bör alltid 
användas och bländning ska undvikas. 

  LJUSET OCH MÄNNISKAN

Närvaron av andra människor är den viktigaste faktorn 
för upplevd trygghet. Belysningen ska inte bara vara 
utformad för att människor ska våga vistas ute, utan 
vara så attraktiv att de väljer att vara utomhus så att 
utemiljön befolkas. Att fler människor vistas ute kan 
också öka säkerheten genom social prevention för att 
förhindra vissa typer av brott.
Man ser och identifiera andra människors ansikten 
bäst med hjälp av varmvitt ljus och med hög färgåter-
givning. Ljuset ska också göra att miljön känns levande 
och omhändertagen genom ljus i mänsklig skala och 
ljus på grönska och vatten. Upplevelsen av trygghet är 
också beroende av möjligheten att känna delaktighet.

  LJUSET OCH IDENTITETEN 

Känslan av gemenskap och tillhörighet med såväl en 
plats som med andra människor som vistas på platsen 
förstärker den upplevda tryggheten. Om platsens iden-
titet uppfattas som positiv skapas en grund för att vilja 
associera sig själv till platsen. Om platsen uppfattas 
lika positiv av andra finns förutsättningar för att känna 
gemenskap också med dem. 

2.5 Övergripande riktlinjer

SOC

ID

RUM

*Se mer om SOC, RUM, ID  i Verktygslådan 3.1.

SOCIALT

IDENTITETSSKAPANDE

RUMSSKAPANDE

TRYGGT LJUS
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UTVECKLA VALLENTUNAS SMÅSKALIGA KARAKTÄR 

LJUS I MÄNSKLIG SKALA

Ljus i mänsklig skala ger ett småskaligt och omhänder-
taget intryck. När det finns upplysta detaljer med fina 
nyanser och kontraster som stimulerar ögat så bidrar 
detta till att skapa en miljö som kan upplevas utfors-
kande och i ett långsamt tempo.

PALETTER AV OLIKA LJUSKARAKTÄRER

Genom att föra in flera olika ljuskaraktärer i samma 
miljö blir upplevelsen mer småskalig och varierad. 
Varje miljö ska planeras med en egen palett av ljus-
karaktärer som anpassas till den enskilda miljön och 
lyfter fram dess särprägel. Det är genom en lyhördhet 
för de specifika förutsättningarna som ljuset kan bidra 
till att skapa ett en stadsmässigt förhållningssätt till 
belysning.

ANPASSA STOLPHÖJDER

Stolphöjder ska anpassas både till den mänskliga ska-
lan, till gaturummets bredd och till omgivande bebyg-
gelse och växtlighet. 

SKUGGSPEL

Genom att på vissa ställen skapa ett skuggspel eller 
mönster i ljuset bildas en uppbruten ljusbild som ger 
ett mer småskaligt intryck.

2.6

EXEMPEL PÅ PALETTER BESTÅENDE AV OLIKA LJUSKARAKTÄRER TILL 
OLIKA MILJÖER.

*Läs illustrationen tillsammans med Verktygslådan 3.3.

Ljuset ska bidra till att förstärka och utveckla 
Vallentunas småskaliga karaktär. Upplevelsen 
av småskalighet ska vara närvarande under 
hela dygnet och året.

Övergripande riktlinjer
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TA MED LJUSET IN I NATUREN

Naturen kan göras mer tillgänglig och attraktiv genom 
belysning. Man kan undersöka om bostadsområden 
kan ha tillgång till ett närbeläget bra upplyst naturstråk 
eller till en närbelägen belyst samlingsplats i natur-
miljö. 

BELYSA GRÖNSKAN I BEBYGGELSEN

I bebyggelse bör grönska framhävas med belysning. 
För att få störst visuell effekt ska naturen belysas just 
i de zoner där vi adapterar till nya ljusförhållanden 
och skapa mjuka övergångar mellan olika ljusmiljöer. 
Grönskan bör också lyftas fram på platser där männ-
iskor vistas som vid samlingsplatser och målpunkter 
och vid utvalda vypunkter längs stråk.

LYFT FRAM TRÄ OCH STEN

Trä och sten är naturliga material som är förankrade 
i Vallentunas natur- och kulturmiljö. Genom att med 
ljus sätta fokus på trä- och stenmaterial förstärks dessa 
som identitetsbärare också under mörka timmar. Mö-
tet mellan ljus, trä och sten kan t ex uppstå i gärdsgår-
dar, bänkar, bryggor, murar och stolpar.

UTVECKLA VALLENTUNAS RELATION TILL NATUREN

TA MED LJUSET IN I NATUREN GENOM BELYSTA STRÅK OCH SAMLINGSPLATSER I NATUREN

BELYS GRÖNSKAN I GRÄNSZONER MELLAN OLIKA TYPMILJÖER

SÄSONGSBELYSNING

Föränderligt ljus och styrning kan användas för att 
framhäva den karaktär som varje årstid representerar.

BELYS GRÖNSKAN I BEBYGGELSEN VID MÅLPUNKTER, 
SAMLINGSPLATSER OCH VYPUNKTER

2.7

BELYS GÄRNA TRÄ- OCH STENMATERIAL SOM FÖRSTÄRKER VALLENTUNAS IDENTITET

*Läs illustrationen tillsammans med Verktygslådan 3.2 och 3.3.

Ljuset kan utveckla Vallentunas relation till na-
turen genom att belysa grönska och skapa be-
lysningsanläggningar som smälter in i naturen 
och som lyfter fram naturliga material som trä, 
sten och vatten.

Övergripande riktlinjer

Stråk

Stråk

Stråk

Stråk

Samlingsplats

Målpunkt

Vypunkt

LÅT FÖRÄNDERLIGT LJUS LYFTA FRAM ÅRSTIDSVÄXLINGAR
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GE TILLGÅNG TILL ETT KULTURHISTORISKT LJUS

TILLGÅNG TILL NATTHIMLEN

Natthimlens mörker, månljuset och stjärnornas lysan-
de orienteringspunkter är en naturlig del av männis-
kans livsförutsättningar. Att ha möjlighet att uppleva 
natthimlen och ha tillgång till mörker är särskilt viktigt 
i kulturhistoriska miljöer, i naturmiljöer och på lands-
bygden. 

LJUSET MAN BÄR MED SIG

Genom historien har människans belysning bestått av 
det ljus man bär med sig i form av torrstickor, talgljus, 
tranoljelampor och facklor. Ljuset man bär med sig 
skapar en särskild karaktär av ett varmt, lågt och rund-
strålande ljus som skapar ett ljusrum runt människan. 

LJUS OCH VÄRME

Ljus och värme har historiskt varit nära förknippade 
genom att den levande elden har varit källan till båda. 
Den levande elden har varit en naturlig samlingsplats 
då den försett människan med två grundläggande be-
hov. Vid samlingsplatser bör ljus och värme mötas, 
antingen genom att undersöka möjligheten att få iord-
ningsställa eldplatser eller på annat sätt förena de båda 
karaktärerna.

2.8

MÖRKER

LJUSET MAN BÄR MED SIG

LJUS OCH VÄRME

*Läs illustrationen tillsammans med Verktygslådan 3.3.

Genom att ge tillgång till en autentitisk kul-
turhistorisk ljusmiljö som funnits på platsen 
genom historien kan Vallentunas kulturhisto-
riska miljöer respekteras och utvecklas. 

Övergripande riktlinjer
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ANVÄND VISUELL UTVÄRDERING

Eftersom ögat är mycket känsligare och mer 
adaptiv än mätinstrument och ljusberäknings-
metoder ska visuell utvärdering vara det avgö-
rande verktyget för att bedöma och utvärdera 
belysningen. För avbländning ska alltid bästa 
möjliga teknik och princip användas. 

VISUELL UTVÄRDERING 

Provbelysningar bör utgöra en naturlig del av plane-
ringsprocessen där det är möjligt. Man kan låna ar-
maturer av leverantörerna för detta ändamål. Visuell 
utvärdering och provbelysningar kan vara aktuellt vid 
olika skeden: 

• I projekteringsfasen för att utvärdera belysnings-
principer och armaturer, vilket bör ske under den 
mörkare delen av året. Där det ännu inte finns en 
bebyggd miljö att förhålla sig till bör man identifiera 
likartade miljöer och montera armaturer där, för en 
realistisk utvärdering. Testmodeller över exempelvis 
en bänk eller ett räcke med integrerat ljus kan till-
verkas.

• Vid bygglovsansökningar för att utvärdera om belys-
ningen motsvarar krav i PBL och detaljplaner.

• När förprogrammerade ljusnivåer för nattändning 
används bör visuell utvärdering av ljusnivåer göras 
före armaturtillverkningen.

• Vid inriktning av armaturer och eventuell program-
mering av ljusnivåer och färgtemperaturer.   
 
Aspekter att beakta vid visuell utvärdering anges 
under Kap 5 Checklistor, s 92.

TESTYTOR SOM UNDERLAG FÖR UTVÄRDERING

För belysningsprojekt där det finns ett större antal el-
ler  längre sträckor av samma typmiljö bör tillfälliga 
provbelysningar utökas till permantenta testytor för 
en grundligare utvärdering. Testytorna kan utvärderas 
över tid och synpunkter från bl.a. drifts- och under-
hållspersonal kan samlas in.

Testytorna kan sedan användas som goda exempel för 
kommande projekt eller som underlag för justeringar 
för genomförande i större skala.

Se även Bilaga B - Kostnadsbild.

2.9 Övergripande riktlinjer
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ANVÄND STYRNING AV LJUSET

OLIKA SCENARIER UNDER DYGNET

För många miljöer behövs två scenarier (kvällscena-
rio och nattscenario) eftersom trafiken och aktiviteter 
minskar kraftigt nattetid. Nattscenariet består av att 
vissa ljuskaraktärer dimras ner och att andra släcks. 
Gång- och cykelstråk i tätort och målpunkter för kol-
lektivtrafik bör ha samma belysning under hela den 
mörka delen av dygnet för att inte göra avkall på rörlig-
heten och tillgängligheten till och från sitt hem.

NÄRVAROSTYRNING

För gång- och cykelstråk i glesbygd bör närvarostyr-
ning användas. Det är viktigt att närvarostyrningen är 
anpassad så att man som människa inte upplever att 
ljuset tänds och släcks på ett störande sätt när man rör 
sig på eller betraktar stråket.  

KNAPPSTYRNING

Vid idrottsplatser, skolgårdar och vissa aktiviteter kan  
ljuset styras genom knapptryckning. Detsamma gäller 
vid samlingsplatser i naturmiljöer, vid elljusspår lik-
som vid busshållplatser på landsbygd.

SÄSONGSBELYSNING

Olika ljusscenarier över året kan lyfta fram olika karak-
tärer och användning under olika årstider. Detta kan 
framför allt ses som en möjlighet vid samlingsplatser 
och i naturmiljöer.

2.10

MÖRKER

ÅRSTIDSVÄXLINGAR

*Läs illustrationen tillsammans med Verktygslådan 3.3.

Genom styrning av ljuset kan energibesparing-
ar göras samtidigt som kvaliteten ökar genom 
att belysningen anpassas till människans behov 
av ljus och mörker över dygnet och året. 

Övergripande riktlinjer
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3  VERKTYGSLÅDA
Kapitlet innefattar en verktygslåda med symboler och begrepp och förklaringar till vad de betyder.
Verktygen används för att beskriva önskad belysning i alla delar av Belysningsprogrammet.
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SOCIALT LJUSSOC

ID

RUM RUMSSKAPANDE LJUS

IDENTITETSSKAPANDE LJUS

Begreppen rumsskapande, socialt och identi-
tetsskapande ljus representerar de grundläg-
gande behoven av ljus. En ljuskaraktär uppfyl-
ler normalt flera behov genom att samtidigt 
relatera till människan, rummet och identite-
ten. 

GRUNDLÄGGANDE BEHOV AV LJUS3.1 Verktygslåda
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Det sociala ljuset relaterar till människan och 
aktiviteter kring henne. Nedan följer exempel 
på socialt ljus.

LJUS DÄR MÄNNISKOR VISTAS

Ljuset ska göra aktiviteter, stråk och mötesplatser 
attraktiva så att utemiljön befolkas under mörka efter-
middagar och kvällar.

MÄNSKLIG NÄRVARO 

Ljus nära människor som vid bänkar, räcken, cykel-
ställ, bostadsentréer, fönster och aktiviteter visar på 
mänsklig närvaro även när platsen är folktom, och gör 
den mer levande och omhändertagen. 

MÄNNISKORS ANSIKTEN

Ljuset ska belysa människors ansikten på ett vackert 
sätt och med hög färgåtergivning.

DETALJER

Ljus på detaljer gör att blicken kan vandra och fastna 
på ett utforskande sätt. Detta uppmuntrar till att vistas 
längre på en plats och röra sig i mänsklig hastighet. 

GRÖNSKA OCH VATTEN 

Ljus på grönska och vatten gör att miljön upplevs som 
mer levande.

SOC

3.1.1 SOCIALT LJUS

1

2

3

4

5

Verktygslåda
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Det rumsskapande ljuset relaterar till rummet. 
Det uppfyller behovet av att återskapa rums-
ligheter och underlätta orienteringsförmågan i 
mörker. Nedan följer exempel på rumsskapan-
de ljus.

AVBLÄNDNING

För att kunna uppfatta rummet behöver bländning som 
försvårar synen undvikas. 

NATURLIGA FÄRGER

Genom hög färgåtergivning återges färger på ett natur-
ligt sätt vilket är nödvändigt för att rummet ska gå att 
känna igen och kontraster skapas. 

RUMSLIGHETER

I mörker går rumsuppfattningen förlorad. Belysningen 
behöver skapa och återskapa rummet under mörka 
timmar genom att belysa vertikala ytor och att ge ljus 
till rummets gränser. 

ORIENTERINGSPUNKTER

Landmärken som fungerar vägledande på dagen bör 
belysas. Genom att belysa vypunkter som ett fokus kan 
en riktning i rummet skapas.

SKALA

Ljuspunktshöjder ska förhålla sig till såväl människans 
som omgivningens skala.

RUM

3.1.2 RUMSSKAPANDE LJUS

6

7

8

9

Verktygslåda
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Det identitetsskapande ljuset lyfter fram en ka-
raktär eller en historia på en plats. Nedan föl-
jer exempel på identitetsskapande ljus.

KARAKTÄR

Ljuset berättar om platsens karaktär genom att för-
stärka eller tillföra karaktärsdrag som är förknippande 
med platsen, området eller Vallentuna. Karaktären 
som lyfts fram kan t ex utgå ifrån arkitektur, material, 
årstidsväxlingar, dagsljus, historiskt ljus eller hur pri-
vat eller offentlig platsen är.

Trä och sten är naturliga material som är förankrade 
i Vallentunas natur- och kulturmiljö. Genom att med 
ljus sätta fokus på trä- och stenmaterial förstärks dessa 
som identitetsbärare också under mörka timmar. Mö-
tet mellan ljus, trä och sten kan t ex uppstå i gärdsgår-
dar, bänkar, bryggor, murar och stolpar.

BERÄTTELSER

Ett berättande ljus kan lyfta fram historier som ger en 
förankring till historien bakåt i tiden eller till samtiden. 
Ett berättande ljus kan vara illustrativt eller ge asso-
ciationer som gör att människor relaterar till berättel-
serna medvetet eller omedvetet.

KONST

Ljus på konst lyfter fram de historier som den bär på 
vilket ger flera dimensioner till platsen.

ID

3.1.3 IDENTITETSSKAPANDE LJUS

1110

12

13

14

Verktygslåda
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Alternativa eller halvoffentliga stråk.

Torg, skolgårdar, parker och stora lekplatser.

Mindre lekplatser och sittplatser.

Knutpunkter för kollektivtrafik, skolor, mataffärer och äld-
reboende.

Entréplatser, parkeringsplatser och mindre busshållplatser 
samt privata målpunkter som bostadsentréer.

Utblickar mot belyst grönska, landmärken och platser.

Offentliga stråk som leder mellan primära målpunkter och 
samlingsplatser och viktiga rekreationsstråk.

Gator för biltrafik med genomfartstrafik.

Offentliga stråk som förbinder olika områden med varan-
dra.

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK 
HUVUDVÄGAR

PRIMÄRA GÅNG- OCH 
CYKELSTRÅK

SEKUNDÄRA GÅNGSTRÅK

HUVUDGATA

MATARGATA

BOSTADSGATA

STÖRRE SAMLINGSPLATSER

MINDRE SAMLINGSPLATSER

PRIMÄRA MÅLPUNKTER

SEKUNDÄRA MÅLPUNKTER

VYPUNKTER

Gator för gång-, cykel- och biltrafik som leder in till bo-
stadsgator.

Gator för gång-, cykel- och biltrafik i bostadsområden.

CENTRUMGATA Gator för gång-, cykel- och biltrafik i centrum.

3.2 BELYSTA PLATSER OCH STRÅK

En stad i mörker fungerar inte på samma sätt 
som på dagen. I tidiga planeringsskeden bör 
ett område först analyseras utifrån vilken typ 
av stråk och platser som ska användas och vara 
tillgängliga under mörka timmar och som där-
med ska belysas. 

Som planeringsverktyg för att organisera mil-
jöer rumsligt och socialt bör begreppen stråk, 
samlingsplatser, målpunkter och vypunkter an-
vändas och redovisas på illustrerande planer.

Verktygslåda



SEKUNDÄRA GÅNGSTRÅK 

STÖRRE SAMLINGSPLATSER 

MINDRE SAMLINGSPLATSER 

PRIMÄRA MÅLPUNKTER 

SEKUNDÄRA MÅLPUNKTER 

VYPUNKTER 

BOSTADSGATA 

PRIMÄRA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK 

Sörgården

EXEMPEL PÅ ILLUSTRERANDE PLAN MED BELYS-
TA STRÅK OCH PLATSER 
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3.2 BELYSTA PLATSER OCH STRÅK
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LJUS I MÄNSKLIG SKALA

LJUS PÅ TRÄD/GRÖNSKA

LJUS VID VATTEN

LJUS PÅ LANDMÄRKEN

DET NEDÅTRIKTADE LJUSET

SÄSONGSLJUS

DET MJUKA LJUSET

LJUS VID AKTIVITETER

MÖRKER

LJUS PÅ STEN

LJUS PÅ TRÄ

LJUS MAN BÄR MED SIG

LJUS OCH VÄRME

LJUSHÄNDELSER

SPÅRLJUS

LJUS PÅ KONST

Varje ljuskaraktärer är en pensel av ljus som 
innehar speciella egenskaper. Upplevelsen av 
ljus uppstår på flera sätt och därför är ljuska-
raktärerna uppbyggda på olika sätt. Tillsam-
mans representerar ljuskaraktärerna det ljus 
som Vallentunaborna upplever i sin vardag och 
det ljus som man minns i efterhand när man 
sluter ögonen och tänker på Vallentuna i mör-
ker. 

BESKRIVNING AV LJUSKARAKTÄRERNA

Varje ljuskaraktär är dels beskriven med en rubrik, en 
symbol, referensbilder och med begreppen rumsska-
pande, socialt och identitetsskapande ljus vilka be-
skriver hur ljuskaraktären kan relatera till människan, 
rummet och identiteten enligt Verktygslådan 3.1.

RIKTLINJER FÖR LJUSTEKNISKA EGENSKAPER

Där det går att ange finns riktlinjer för ljustekniska 
egenskaper för varje ljuskaraktär. Se 3.4.2.

PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR HELA VALLENTUNA3.3

PALETTER

Flera ljuskaraktärer tillsammans bildar en särskilt 
framtagen palett av ljus för den specifika miljön. Ge-
nom att skapa anpassade paletter av ljuskaraktärer för 
respektive typmiljö, stråk och plats beskrivs vilket ljus 
som bör finnas där. I varje enskild miljö behöver ljus-
karaktären konkretiseras med belysningsprinciper som 
sedan projekteras. Se Kap 1.3 Belysning i stadsbygg-
nadsprocessen.

Verktygslåda
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LJUS PÅ TRÄD/GRÖNSKA

Vallentunas identitet är tätt sammanbunden med när-
heten till naturen. Genom att lyfta fram träd och grön-
ska upplevs naturen mer närvarande och tillgänglig 
även under mörka timmar. 

Både varmvitt och neutralvitt ljus kan användas för att 
belysa grönska beroende på situation. Ofta skapar ett 
vitare ljus på träd en spännande kontrast till det omgi-
vande varmvita ljuset.

Träd och planteringar ändrar karaktär över året vilket 
ger en variation och upplevelse av årstider i staden. 
Trädbelysning kan ha en separat styrning som reglerar 
ljusnivåer och ljusfärg under året. Se även Säsongsbe-
lysning.

Belysta träd i rummets gränser kan skapar rumslig-
heter. Belysta träd kan skapa vypunkter som verkar 
orienterande. 

Belysta träd och grönska gör att miljön upplevs mer le-
vande. Ljus på grönska och som filtrerats genom gren- 
och bladverk skapar mönster i ljuset som blir detaljer 
att fästa ögat på.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur  4000K/3000K
Färgåtergivning  Ra >80 
Ljuskälla   LED/Metallhalogen

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp, s 45.

SOC

ID

RUM

3.3.1
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

15

16

17

18

19

5

Verktygslåda
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LJUS PÅ TRÄ

Belyst trä ger en särskild varm och mjuk karaktär som 
kan vara återkommande i Vallentuna. 

För att bevara Vallentunas naturnära karaktär bör 
belysningsanläggningarna smälta in i och blir en na-
turlig del av miljön. I naturområden och på landsbyg-
den finns idag telefonstolpar, stolpar i ellljusspår  och 
gärdsgårdar av trä som återkommande element. Ge-
nom att bygga vidare på det, med nya belysninganlägg-
ningar av trä, blir installationerna integrerade både i 
miljön och i ett traditionellt förankrat byggande. 

Trästolpar behöver mer underhåll än andra stolpar och 
bör främst användas i miljöer där man bedömer att en 
anpassning till natur- eller kulturmiljöer i landsbygd är 
viktig. Förutsättningar för att använda trästolpar be-
döms i det enskilda projektet.

Integrerat ljus i träelement skapar små ljusrum i 
mänsklig skala. Ljus som integreras i trästrukturer som 
staket, bänkar och skärmväggar gör att rummet känns 
visuellt rent och omhändertaget.

Belyst trämaterial ger en varm känsla i ljuset som även 
kan belysa människor på ett vackert sätt. 

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 
Färgtemperatur  2500-3000K
Färgåtergivning  Ra >80
Ljuskälla   LED/Metallhalogen

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp.

SOC

ID

RUM

3.3.2
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

20

21

22

23

24

Verktygslåda
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LJUS PÅ STEN

Vallentunas kulturmiljöer är nära förknippade med 
stenmaterialet som återfinns i såväl kyrkobyggnader, 
stensättningar, runstenar och stenmurar. Genom att 
belysa materialet kan sten precis som trä förstärka Val-
lentunas identitet. För att ta fram stenens karaktär kan 
både varmvitt (3000K) och neutralvitt (4000K) ljus 
användas beroende på stenmaterialet. 

I nybyggda områden kan samma kvaliteter skapas med 
belyst tegel.

Släpljus på sten och tegel ger en vacker skuggverkan  
och fina små detaljer för ögat att fästa sig vid. 

Ett återreflekterat ljus från en belyst sten- eller tegel-
fasad ger ett sidoljus som belyser människors ansikten 
på ett vackert sätt.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 
Färgtemperatur  3000K/4000K
Färgåtergivning  Ra >80
Ljuskälla   LED/Metallhalogen

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp.

Belysta sten- och tegelfasader utgör vertikala ljusa ytor 
som verkar rumskapande. 

Belysa stenkyrkor är exempel på  landmärken som 
förbättrar orienteringsförmågan under hela dygnet och 
året.

SOC

ID

RUM

3.3.3
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

11

26

26

25

Verktygslåda
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LJUS VID VATTEN

Närheten till vatten är en viktig tillgång och bör av-
speglas i upplevelsen av Vallentuna också under mörka 
timmar. Vallentunasjön och Långhundraleden är ex-
empel på historiskt viktiga landmärken.

Ljus vid vatten ger en särskild karaktär som kan lyftas 
fram både genom speglingseffekter i den mörka vat-
tenytan, reflexer av vattnets vågrörelser och genom 
integrerat ljus i gestaltade vattenlandskap. Den vatten-
nära upplevelsen kan också förstärkas genom att belysa 
bojar, bryggor och livbojar. 

Genom att vattnet fryser till is på vintern förändras 
vattnet på ett sätt som kan accentueras med ljus. Se 
även Säsongsbelysning.

Reflektioner i vattenytan skapar en känsla av rymd. För 
att belysa vatten behöver båda sidor om vattenrummet 
tas med i planeringen. Belysning närmast vattnet bör 
vara lågt placerat så att ingen synlig ljuskälla stör ut-
sikten ut mot det öppna vattenrummet.

Vatten och ljus ger en naturlig och levande upplevelse 
genom rörelser och reflektioner. Belysta samlingsplat-
ser kan förstärka aktiviteter som skridskoåkning vid 
vatten och is. 

SOC

ID

RUM

3.3.4
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

27

28

14

29

30

Verktygslåda

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 
Färgtemperatur  3000K/4000K/5000K/blått
Färgåtergivning  Ra >80
Ljuskälla   LED/Metallhalogen

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp.

46
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LJUSET MAN BÄR MED SIG

Det rundstrålande ljuset i handen skapar ett ljusrum i 
människans närhet.

En låg ljusnivå, ett rundstrålande ljus i handen, ett 
omgivande mörker och en varmvit ljusfärg med perfekt 
färgåtergivning skapar en speciell karaktär som refe-
rerar till det ljus som Vallentuna har upplevts i under 
mörka timmar fram till för ca 150 år sedan. 

Batteridrivna ficklampor och pannlampor är en mo-
dern variant av ett ljus man bär med sig. Det riktade 
ljuset från ficklampan har en dock en helt annan karak-
tär än det rundstrålande lyktljuset. Genom att förena 
egenskaper från det historiska ljuset med ett modernt 
batteridrivet system kan ljuset man bär med sig bli ett 
nytt sätt att möta Vallentunas natur- och kulturområ-
den. Se även Ljushändelser. 

Den rundstrålande ljuskällan i handen sätter män-
niskan och hennes rörelse i fokus och behöver en aktiv 
handling av människor för att fungera. En levande eld 
som ljuskälla kräver mänsklig aktsamhet och upp-
märksamhet. Den varmvita ljusfärgen och mjuka sido-
ljuset belyser människor på ett vackert sätt.

Riktlinjer för ljustekniska egenskaper: 
Färgtemperatur  ca 2500K
Färgåtergivning  Ra >90
Ljuskälla   LED/eld

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp.

SOC

ID

RUM

3.3.5
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

Verktygslåda
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LJUS OCH VÄRME

Som rumsskapare fungerar ljus i kombination med 
värme starkt såväl fysiskt som visuellt. Ljus och värme 
som samspelar skapar fokus i rummet.

Karaktären som ljus och värme skapar härleds tillbaka 
till den levande elden som historisk samlingspunkt. 
Ljusfärgen ska vara varm och ljuspunkten lågt placerat 
för att skapa en intim stämning. 

Ljus och värme som samverkar i en gemensam upp-
levelse är en viktig karaktär för att skapa sociala sam-
lingspunkter i Vallentunas natur- och kulturmiljöer.
Den sociala potentialen av ljus i kombination med 
värme är extra stark vintertid då värme och ljus ofta 
är en förutsättning för att människor ska samlas på en 
plats. Värmen relaterar till de icke-visuella aspekterna 
av ljus och aktiverar flera mänskliga sinnen. 
 

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 
Färgtemperatur  ca 2500K 
Temperatur  ca 20˚C
Ljuskälla   LED/eld

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp.

SOC

ID

RUM

3.3.6
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

Verktygslåda
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10
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LJUS I MÄNSKLIG SKALA

Ljus som kommer nära människan ger en taktil upp-
levelse av ljuset. De belysta objekten i mänsklig skala 
”bebor” rummet på ett sätt som gör att det upplevs som 
omhändertaget och visar på närvaron av människor. 
På samma sätt verkar ljus i bostadsfönster och ljus vid 
entréer. Ljus i mänsklig skala skapar ofta högre kon-
traster som stimulerar ögat.

Genom att integrera ljuset i byggda element såsom 
bänkar, räcken, cykelställ och planteringar skapas små 
ljusrum nära människan samtidigt som rummet kan 
hållas rent och öppet. Ljuskällan ska inte synas då det 
är effekten av ljuset som ska upplevas. För pollare är 
det särskilt viktigt att ljuskällan inte är synlig för att 
undvika bländning. 

Ljus i mänsklig skala är en viktig del för att gestalta 
Vallentunas småskaliga karaktär. Ljuset är ofta kon-
trastfullt vilket skapar variation och spänning.
Belysta detaljer som fångar ögat bör framhäva element 
som ska ge avtryck i Vallentunas nattliga identitet så-
som grönska, trä, sten och vatten. 

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 
Färgtemperatur  3000K/4000K
Färgåtergivning  >80
Ljuskälla   LED

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp.

SOC

ID

RUM

3.3.7
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

Verktygslåda
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LJUS VID AKTIVITETER

Ljuskaraktären sätter aktiviteten i fokus och skapar 
sociala mötesplatser kring dessa.

Belysningen ska göra den enskilda aktiviteten tillgäng-
lig och anpassad till de som utför dem. 

Ljus vid aktiviteter bör ha en egen styrning så att tänd-
ningen är anpassad till den tid då människor vistas 
där. I många fall är det lämpligt att aktivitetsljuset kan 
tändas med tryckknapp på plats.

Flera aktiviteter är årstidsbundna och ljuset kan bidra 
med en särskild stämning kring dessa genom ljus som 
förändras över dygnet och året. 

SOC

ID

Ljus vid aktiviteter skapar ljusrum. 

RUM

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 
Färgtemperatur  3000K/4000K
Färgåtergivning  >80
Ljuskälla   LED/Metallhalogen

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp.

3.3.8
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

Verktygslåda
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LJUS PÅ LANDMÄRKEN

Landmärken ska belysas för att få fram den särskilda 
karaktär och historia som de innehar. Det är viktigt att 
karaktären är igenkännbar både i dagsljus och mörker.  
Både fasader och tak bör beaktas för att återge byggna-
den på ett naturligt sätt.

För den rumsliga orienterbarheten är det viktigt att 
tydliga landmärken i dagsljus också är belysta land-
märken på kvällen. Genom att fungera som referens-
punkter under hela dygnet kopplas dagbilden och natt-
bilden samman och ökar läsbarheten. Gemensamt för 
de rumsliga landmärkena är att de är strategiskt place-
rade, syns på håll och är lätt igenkännbara.

Vissa landmärken är viktiga för orienterbarheten och 
identiteten i hela kommunen medan andra fungera 
mer som lokala landmärken inom t ex ett bostadsom-
råde. För de kulturhistoriska stenkyrkorna är det vik-
tigt att hitta en ljusnivå som fungerar både på nära håll 
och på avstånd.
Även den närmsta omgivningen runt byggnaderna bör 
gestaltas med belysning så att de förankras i sitt sam-
manhang.

ID

RUM

SOC

Genom en attraktiv belysning kan flera landmärken 
också kunna fungera som sociala mötesplatser. 

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 
Färgtemperatur  - 
Färgåtergivning  >80
Ljuskälla   LED/Metallhalogen

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp.

3.3.9
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

Verktygslåda
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LJUS PÅ KONST

SOC

Belysta skulpturer och konstverk bebor rummet de står 
i och skapar på så sätt en mänskligare miljö. 

Konst och skulpturer bär på en berättelse. Där det är 
möjligt ska konsten belysas för att förstärka uttrycket, 
vilket bör göras i dialog med konstnären. 

ID

Konstverk är ofta placerade för att skapa ett fokus i 
rummet, och blir orienteringspunkter som kan förstär-
kas med belysning. 

Konstverk ska belysas för den omgivning de står i. Hela 
rummet runt konstverket ska beaktas.

RUM

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 
Färgtemperatur  -
Färgåtergivning  >80
Ljuskälla   LED/Metallhalogen

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp.

3.3.10
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

Verktygslåda
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SPÅRLJUS

Spårljus är lysande punkter som lyser i sig själva. De 
antyder en rumslighet och blir spår av ljus, utan att 
lysa upp rummet i sig. När spårljus placeras med jäm-
na avstånd från varandra så markeras en riktning, en 
sträckning eller en rumslig form som kan underlätta 
orienteringen. 

RUM

Ljuspunkterna i spårljuset kan ge associationer till 
både belysning för flygplatser och fyrar. Ljuset ska 
användas på ett varsamt och konstnärligt sätt som tar 
stor hänsyn till platsens karaktär.

ID

SOC

Små lysande punkter blir detaljer som ögat fäster sig 
på och ger en finmaskighet i ljuset.

Riktlinjer för ljustekniska egenskaper: 
Färgtemperatur  Anpassas till platsen 
Färgåtergivning  >80
Ljuskälla   LED

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp.

3.3.11
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

Verktygslåda
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DET MJUKA LJUSET

Det mjuka ljuset skapar ett ljusrum kring människor 
och ger ett mjukt sidoljus till människors ansikten. I 
stråk ska det mjuka ljuset samtidigt uppnå ett tillräck-
ligt jämnt ljus på marken med hjälp av en symmetrisk 
eller asymmetrisk ljusbild. Ljuset kan uppnås av ar-
maturer på stolpar med relativt låg höjd (3-4,5 m). 
Armaturerna kan både rikta ljuset nedåt och genom 
skärmen, vara helt avskärmade uppåt och åt sidorna 
men ha translucenta ytor nedåt som diffuserar ljuset. 
Armaturerna kan även ha ett indirekt ljus som ger ett 
mjukt ljus. Det mjuka ljuset kan också komma från 
skyltfönster eller reflekterat ljus från vertikala ytor. Ett 
mjukt ljus är varmvitt och ha god färgåtergivning. 

Det är viktigt att armaturerna är väl avbländade och 
behagliga att se på. Jämnheten och mjukheten i ljuset 
kan variera beroende på platsens karaktär och använd-
ning. Armaturer som endast ger lite sidoljus behöver 
normalt kompletteras med mer ljus i omgivningen från 
andra ljuskaraktärer. 

Armaturerna bör ha ett formspråk som samspelar med 
den miljö de står i och bidra till att skapa en positiv ka-
raktär till platsen. De kan framhäva både en stadsmäs-
sighet eller naturlighet beroende på miljö.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 
Färgtemperatur  3000K
Färgåtergivning  >80
Ljuskälla   Metallhalogen/LED

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp.

SOC

ID

RUM

3.3.12
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

Verktygslåda
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DET NEDÅTRIKTADE LJUSET

Ljuskällan får inte sitta ytligt i armaturen utan ska 
vara uppdragen eller avskärmad i reflektorn. Planglas 
ska användas. Armaturer med ställbar optik eller flera 
möjliga ljusspridningar bör användas för att optimera 
ljuset och minimera bländningen i flera olika gatumil-
jöer. 
Det nedåtriktade ljuset ska placeras på en höjd som 
samspelar med gaturummets och omgivningens skala. 
Samma armatur, stolphöjder, placering och stolparm 
ska alltid användas i hela stråkets sträckning. 

Det nedåtriktade ljuset har en riktad och jämn ljusbild 
som vanligen uppnås med gatuoptik. Det nedåtriktade 
ljuset ska ha en varmvit ljusfärg med hög färgåtergiv-
ning som belyser människor på ett bra sätt. 
Det nedåtriktade ljuset används främst i trafikerade 
stråk och ljuset bör alltid vara starkast där oskyddade 
trafikanter vistas och svagast där bilarna kör. På plat-
ser där människor vistas bör armaturen ha en genom-
lyst skärm för att markera dessa (ljuspunktshöjder < ca 
5 meter). I ytor för enbart biltrafik (ljuspunktshöjder 
> ca 5 meter) bör armaturen vara helt avskärmad utan 
lysande skärm. 

SOC

RUM

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 
Färgtemperatur  3000K
Färgåtergivning  >80
Ljuskälla   Metallhalogen/LED

Se även Kap 5 - Checklista för LED och Metallhalogen
samt 3.4 Ljusbegrepp.

På huvudgator, matargator, gång- och cykelstråk i 
huvudnätet bör armaturerna ha ett enkelt men inte för 
tekniskt uttryck. Armaturer för det nedåtriktade ljuset 
bör i bostadsgator ha ett uttryck som samspelar med 
den önskade karaktären och arkitekturen. I centrum-
gator bör armaturerna vara så diskreta som möjligt och 
samtidigt smälta in i en stadsmässig mijön.

ID

3.3.13
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

Verktygslåda
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LJUSHÄNDELSER

Ljushändelser är ett berättande ljus som kan addera ett 
lager av information och upplevelse som inte är synligt 
på dagen. 

Man kan undersöka möjligheten att få använda ljus-
händerser i exempelvis kulturmiljöer.

Kulturmiljöer bär på berättelser om vad som har ut-
spelats på platsen i historien. Genom att uppleva dessa 
miljöer med ett historiskt realistisk ljus och med proji-
cerade bilder kan ytterligare en dimension till historien 
ges. Ljushändelserna blir en kulturbärare.

Ljusets lätta, temporära och reversibla karaktär kan 
användas för att skapa oväntade upplevelser i en ofta 
liten skala. Ljushändelserna kan finnas både under en 
längre och en kortare tid.

Att möta en ljushändelse i sin vardag kan väcka nyfi-
kenhet och lekfullhet hos den uppmärksamme. En liten 
oväntad ljusbild kan påverka en promenad hem från 
tågstationen både innan man möter den, när man ser 
den och när man gått förbi den och har kvar den i tan-
karna. 

SOC

ID

RUM

Specifika ljusrum kan skapas vid enskilda händelser.

3.3.14
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

Verktygslåda

10
13

43

44

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 

Ljuskällors egenskaper anpassas till den specifika 
ljushändelsen.
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SÄSONGSLJUS

Säsongsljuset ska förstärka karaktären av en årstid, och 
förändras med den. Höstens varma färger bör lyftas 
fram med ett varmvitt ljus. Vinterns kallvita snö har en 
gnistrande karaktär samtidigt som det blå ljuset under 
långa skymningar och gryningar kan framhävas med 
kontrasterande varma ljuspunkter. Under våren kan 
längtan efter klara färger uppnås med hjälp av ljus.

Säsongsbelysning kan förändras både genom att ljuset 
är förprogrammerat och skiftar ljusfärg eller styrka 
över året, eller genom temporära installationer.

ID

SOC

Årstidernas sätt att förändra landskapet bidrar till en 
levande miljö som kan förstärkas med ljus på samlings-
platser och i naturmiljöer. 

Årstiderna är förknippade med olika aktiviteter och 
säsongsljuset bör förstärka dessa. Behovet av ljus för-
ändras beroende på aktivitet och hur naturen ser ut. 

Naturrummet förändras under året och belysningen 
bör förhålla sig till årstidens särskilda karaktär och 
förutsättningar. Markstrålkastare som lyser upp träd-
kronor under sommaren och hösten, ger ett onödigt 
spilljus rakt upp till himlen om vintern. Genom en 
separat tändning av ljuset kan dessa armaturer vara 
släckta på vintern. Vatten som reflekterar ett ljus på 
sommar och höst blir till en vit yta som kan belysas på 
vintern.

RUM

3.3.15
LJUSET OCH MÄNNISKAN

LJUSET OCH RUMMET

LJUSET OCH IDENTITETEN

Verktygslåda
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Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 

Ljuskällors egenskaper anpassas till den specifika 
säsongsbelysningen.
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MÖRKER

SOC

Mörker är en förutsättning för att både människor, 
djur och natur ska må bra. Att undvika belysning in i 
bostäder ska eftersträvas. På natten ska belysning på 
grönska och i naturmiljö vara släckt för att djur och 
natur ska ha en så naturlig miljö som möjligt att leva i.

Natten bör ha en egen karaktär som skiljer sig från 
eftermiddagens och kvällens ljus. Natten ska vara mör-
kare och mer vilande. Genom att ha styrning på ljuset 
med nattscenarier där vissa ljuskaraktärer släcks med-
an andra dimmas ner, bör en gestaltad nattupplevelse 
kunna skapas i den enskilda miljön.

Mörkret är också den naturliga karaktären i natur- och 
kulturmiljöer. De flesta naturmiljöer och landsbygden 
bör inte ha någon fast offentlig belysning. 

ID

Tillgång till mörker och möjligheten att uppleva stjärn-
himlen ger oss ett förhållande till den omgivande rym-
den och sätter människan i relation till den. Man ska 
undvika onödligt spilljus upp mot himlen eftersom det 
försämrar möjligheten att se stjärnhimlen.  

RUM

3.3.16
MÖRKRET OCH MÄNNISKAN

MÖRKRET OCH RUMMET

MÖRKRET OCH IDENTITETEN

Verktygslåda

49

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper: 

Ej tillämpbart.
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LJUSNIVÅ

LJUSFÖRDELNING

LJUSFÄRG

YTFÄRG

KONTRASTER/JÄMNHET

REFLEXER

SKUGGOR

BLÄNDNING

Ljusnivån är hur ljus eller mörk en miljö upplevs. 

Ljusfördelningen beskriver hur ljuset fördelar sig i rummet, vilka ytor som är mörkare respektive ljusare, och vilken 
riktning ljuset har.
 

Ljusfärgen är upplevelsen av om ljuset känns varmt eller kallt ljuset. 

Färger kan upplevas både naturliga och förvrängda beroende på hur ljuset är sammansatt och vilka färger det innehåller 
i sig.

Ljuset kan ha konstraster i både ljusnivå och ljusfärg. Låga kontraster i ljusnivå betyder att ljuset upplevs ha en hög 
jämnhet.

Reflexer är ytspeglingar av ljuset som ger upphov till gläns eller blänk i materialet.

Skuggor kan uppfattas både skarpa, diffusa och multipla (uppkommer med flera tätt sittande ljuskällor)

Synnedsättande bländning uppstår när en ljuskälla eller belyst yta har en alltför hög luminans i förhållande till omgiv-
ningen. Det gör att pupillen drar ihop sig, vilket leder till att omgivningen uppfattas som mörkare och svårare att se. 
Obehagsbländning är höga luminanser som upplevs som störande.

UPPLEVDA LJUSEGENSKAPER3.4 Verktygslåda
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BELYSNINGSSTYRKA (lux)

LUMINANS (cd/m2)

FÄRGTEMPERATUR (K)

FÄRGVARIATION (SDCM)

FÄRGÅTERGIVNING (Ra vid R14)

LJUSFLÖDE (lm)

EFFEKT (W)

LJUSUTBYTE (lm/W)

ENERGIFÖRBRUKNING (kWh)

BLÄNDNING (GR, m fl)

LIVSLÄNGD (h vid L70)

Hur mycket ljus som träffar en yta anges i lux.

Hur mycket ljus som strålar ut från en yta anges i 
candela/m2. Luminansen beror både på ytans reflektans och av hur mycket ljus som träffar den.

Hur kallt eller varmt ljuset i en ljuskälla är anges i Kelvin. 2500K (mycket varmt), 3000K (varmvitt) 4000K (kallvitt), 
6500K (mycket kallt) är de vanligaste färgtemperaturerna i elektriskt ljus. Dynamiskt ljus har en flera färgtemperaturer. 

Skillnaden i färgtemperatur mellan olika ljuskällor anges i MACADAMS-skalan i enheten SDCM. Färgvariationen anges 
framför allt vid användning av LED.

En ljuskällas förmåga att återge färger på ett naturligt sätt anges med ett index mellan 0-100. Utomhus brukar Ra > 80 
återge färger så att de uppfattas naturliga. Ra >80 brukar göra att färger uppfattas som förvrängda eller tappar sin lys-
ter. För att ange Ra-värde bör R14 - (14 färgreferenser). R8 (8 färgreferenser) ger ett sämre utvärderingsvärde.

Hur mycket ljus som en armatur eller ljuskälla totalt avger anges i lumen. Ljusflödet kan ändras genom att armaturen 
dimmas. Jämförelser mellan olika armaturer måste ange samma värde, med fördel för hela armaturen/systemet och 
inte enbart för ljuskällan. 

Effekten är ett mått på hur mycket energi en armatur förbrukar per sekund. Jämförelser mellan olika armaturer måste 
ange samma värde, med fördel för hela armaturen/systemet och inte enbart för ljuskällan. 

Hur mycket ljus som en armatur eller ljuskälla avger per förbrukad effekt anges i lumen/w. Måttet säger bara något om 
ljuskvaliteten och inte om ljuskvaliteten. Jämförelser mellan olika armaturer måste ange samma värde, med fördel för 
hela armaturen/systemet och inte enbart för ljuskällan. 

Hur mycket energi en armatur eller anläggning förbrukar över tid anges i kWh. Det är den mest användbara begreppet 
för att utvärdera energieffektivitet eftersom det tar hänsyn till hur ljuset styrs över dygnet och året.

Det finns flera olika sätt att beräkna bländning. Bländningen beror på armaturens och omgivningens luminans. Bländ-
ningen är alltid relaterad till en särskild vypunkt.

Olika ljuskällor har olika lång livslängd. När livslängd anges är det viktigt att samma skala för att kunna jämföra på ett 
korrekt sätt. Eftersom ljuskällor har en ljusnedgång över tid, bör livslängden anges i  L70, dvs hur många timmar en 
ljuskälla lyser tills den når 70% av sitt ursprungliga ljusflöde.

LJUSTEKNISKA EGENSKAPER3.4

JÄMNHET (0) Jämnheten anges hur jämnt kontra hur höga konstraster som finns mellan den lägsta belysningsstyrkan och medelbe-
lysningsstyrkan.

Verktygslåda
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4  TYPMILJÖER
Kapitlet innehåller vägledning och inspiration för belysningen för specifika typmiljöer som 
finns i Vallentuna. 
Kapitlet läses tillsammans med Kap 3 - Verktygslådan. 
Alla referensbilder är tänkta som inspirerande exempel för att illustrera en idé och är inte 
tänkta som konkreta förslag .
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SOC IDRUM

MÖTESPLATSER OCH AKTIVITETER

Vallentuna centrum bör belysas för att vara en aktiv 
och levande mötesplats under hela året och större delar 
av dygnet. Det är viktigt att belysningen lyfter fram och 
förstärker de aktiviteter som finns i centrum såsom 
torghandel, uteserveringar och lekplatser. 

Sittplatser bör belysas med hjälp av ljus i mänsklig 
skala och ljus på människors ansikten för att skapa 
platser för vila och möten.

MÄNNISKORS ANSIKTEN

Belysningen i primära stråk ska ge möjlighet att se och 
känna igen människors ansikten genom ett varmvitt 
ljus med hög färgåtergivning. Skyltfönster bör vara 
tända hela dygnet. Skärmtakens belysning ska sam-
ordnas med arkitekturen så att dess ljus tas tillvara på 
bästa sätt.

LEVANDE MILJÖ

Ljus i mänsklig skala, ljus vid aktiviteter, ljus på träd, 
grönska och vatten skapar en omhändertagen och le-
vande miljö som visar på mänsklig närvaro.

BINDA SAMMAN CENTRUM 

Ljus bör användas för att binda samman de centrala 
delarna på båda sidor om järnvägen. Belysningsprinci-
per och armturtyper bör vara besläktade med varandra 
i hela centrum så att identiteten blir enhetlig. Över-
gångarna över järnvägen ska belysas för vägledning.

KOPPLA IHOP MED OMGIVNINGEN 

Belysningen bör inte medverka till att skapa portar 
eller entréer som skapar skarpa gränser mot omgiv-
ningen. Ljuset bör istället gestaltas för att koppla ihop 
centrum med omgivande parker och bostadsområden. 
Detta bör uppnås genom att de ljuskaraktärer som 
finns i centrum grenar ut i viktiga sammanlänkande 
stråk. Belysning av träd och grönska, som bör betona 
gränser mellan olika områden i hela Vallentuna, ljus i 
mänsklig skala som vid bänkar, räcken och cykelpar-
keringar, säsongsbelysning och mjukt ljus med förhål-
landevis låga ljuspunktshöjder ska primärt användas 
för att binda samman och koppla centrum med omgiv-
ningen. 

VERTIKALA YTOR

I centrum finns många handelsytor i bottenplan som 
med sina skärmtak och upplysta skyltfönster ger ljus 
till rummets gränser på ett naturligt sätt. I byggander 
utan bostäder kan fasadbelysning användas för att 
skapa ljusa veritikala ytor som förstärker rummet. 

ÖPPNA YTOR

Öppna torgrum bör hållas visuellt rena genom ljus i 
mänsklig skala och mörkare ytor. Genom att istället ha 
mest ljus vid rummets gränser finns en valfrihet om 
man vill röra sig i ljusare eller mörkare ytor.

HANDELSPLATS

Belysning bör utformas för att förbättra möjligheterna 
för handel i centrum. Detta görs dels genom att skylt-
fönster och skärmtak belyses på ett sätt som sätter 
dem i fokus och att belysningen i övrigt utformas för 
att skapa en levande och mänsklig miljö med en tydlig 
karaktär.

ARKITEKTUR OCH FORMSPRÅK

Belysning bör lyfta fram arkitekturen och landskapet 
och bli en del av gestaltningen. Där det är möjligt bör 
belysning integreras i det byggda. Armaturer bör ha 
ett formspråk som uttrycker stadsmässighet och ge en 
tydlig identitet. 

FLEXIBLITET

Belysningen bör vara flexibel för att kunna anpassas till 
aktiviteter och stämningar som finns under olika årsti-
der och veckodagar. Belysningsprinciper för säsongs-
belysning, temporära ljushändelser, torghandel och 
uteserveringar bör finnas och inordnas i ljusdesignkon-
ceptet på ett genomtänkt sätt.

FRAMHÄVA GRÖNSKAN

Den för Vallentuna viktiga relationen till naturen bör 
finnas representerad genom att belysa träd och grönska 
i anknytning till centrum. 

Förena intressen av god belysning med fastighetsägare 
och representanter för handel.

4.1 VALLENTUNA CENTRUM

LJUSET OCH MÄNNISKAN LJUSET OCH RUMMET LJUSET OCH IDENTITETEN

Typmiljöer

SAMVERKAN
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Ljuset från glaspartier och skärmtak ska ge 
ett mjukt ljus till människor, rummets grän-
ser och stråk närmast byggnader. Fasadbelys-
ning kan användas på fasader med tilltalande 
arkitektur, som varken rymmer bostäder eller 
har stora ytor glaspartier, för att lyfta fram 
stadsrummen.

Säsongsbelysning bör vara en integrerad del 
av gestaltandet för torgen. 

I ytor mellan det mjuka ljuset från skyltföns-
ter bör ljuset vara mer kontrastrikt. Ljuset 
kan framhäva träden och skapa mindre ljus-
rum på torget. Neutralvit ljusfärg (4000K) 
bör användas som utgångspunkt men kan 
skifta med årstiderna. 

Aktiviteterna på torget som torghandel och 
uteserveringar bör ha en belysning som fram-
häver dessa. Man kan undersöka om en del 
stolpar kan säkras upp för  detta ändamål. 
Blandade aktiviteter i centrum under mörka 
timmar och årstider är mycket viktigt för att 
skapa attraktivitet som gör att centrum befol-
kas.

Ljus i mänsklig skala bör användas i hög 
utsträckning. Belysningen bör integreras och 
samordnas med landskapsarkitekturen i bän-
kar, trappor, räcken, murar och planteringar.

Vatten i form av öppna dagvattenlösningar, 
fontäner och dammar bör framhävas genom 
speglingseffekter och ljus i vatten som rör sig.

4.1.1 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR
TORG

STÖRRE SAMLINGSPLATSER

Typmiljöer

50

16 45

36

5 51 14
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Där skärmtak och skyltfönster saknas bör det 
mjuka ljuset komma från armaturer med låg 
ljuspunktshöjd (kring 3-4,5 m). Armaturer 
bör ha ett modernt formspråk som förstärker 
stadsmässigheten. Besläktade armaturer bör 
användas på båda sidor om järnvägen för att 
binda samman centrum.

Öppna torgytor kan vara relativt mörka så 
länge torget tillgodoser ljusare ytor vid rum-
mets gränser att kunna röra sig i.

Säsongsbelysning bör vara en integrerad del 
av torgets gestaltning. Säsongsbelysning kan 
med fördel placeras vid träden.

Belysning av grönskan inne i centrum är cen-
tral för identiteten. Ljus kring träden skapar 
både mindre ljusrum runt dessa, vertikala 
ljusa ytor och vypunkter på håll.

Ljus på gatsten och tegelfasader ger ljus på 
stenmaterial vilket blir en del av den övergri-
pande karaktär som binder samman Vallen-
tuna. 

Ljus på konst ska lyfta fram de konstnärliga 
intentionerna och ge ett lekfullt intryck. Be-
lyst konst bär på berättelser och bör förhålla 
sig till torget. 

4.1.1

STÖRRE SAMLINGSPLATSER

PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR
TORG Typmiljöer

50

52 4516

38 42
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CENTRUMGATA 

SEKUNDÄRA MÅLPUNKTER 

Belysning på träd och grönska bör användas 
som ljuskaraktär för att koppla ihop centrum 
med omgivanade områden. Principen följer 
den övergripande idén om att betona grönska 
i gränszoner mellan olika miljöer. Träden kan 
belysas med en kombination av strålkastare 
genom trädkronor och uppljus på trädkro-
norna. 

Vägbanan kan behöva kompletterande nedåt-
riktat ljus. Armaturer placeras mellan träden 
och bör ha ett modernt utseende och vara 
helt avskärmade och diskreta. 

Den högsta ljusnivån bör alltid finnas i zoner 
där människor vistas. Armaturer på lägre 
stolpar (ca 4 m) ska skapa ett ljusrum kring 
människan och samtidigt ge ett jämnt ljus till 
marken. En armatur med asymmetrisk ljus-
bild kan användas. Armaturerna placeras på 
båda sidor om gatan för att ge ljus till båda 
gångbanorna och till rummets gränser. 
Armaturen bör ha ett stadsmässigt uttryck 
som samspelar med identiteten.

Ljus i mänsklig skala bör användas som en 
ljuskaraktär som sprider sig ut från centrum 
och in i bostadsområdena. Ljuset kan inte-
greras i bänkar, cykelparkeringar och plante-
ringar.

Övergångsställen ska ges en högre ljusnivå 
än mötande vägbanor och ha ett bra verti-
kalt ljus som lyser upp människor. Det kan 
åstadskommas genom att komplettera det 
mjuka ljuset med en stolpe i mitten av gatan.

4.1.2 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR
CENTRUMGATA Typmiljöer

18 16 19

5

42
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SOC IDRUM

MÄNNISKAN I FOKUS 

Ljuset i bostadsområdena ska vara utformat för män-
niskorna som bor i dem och deras vardag. Alla ska 
kunna leva ett aktivt och fritt liv utan att begränsas av 
känslor av otrygghet. Zoner där människor rör sig bör 
alltid vara i fokus medan miljöer för biltrafik bör tonas 
ner. Viktiga målpunkter och stråk ska prioriteras så att 
tillgängligheten och den fria rörligheten optimeras. 

MÄNNISKORS ANSIKTEN

Belysningen ska ge möjlighet att se och känna igen 
människors ansikten genom ett varmvitt ljus med hög 
färgåtergivning. 

LEVANDE MILJÖ

Ljus i mänsklig skala, ljus vid aktiviteter, ljus på träd 
och grönska och ljus vid bostadsentréer och inifrån 
fönster skapar tillsammans en omhändertagen och 
levande miljö som visar på mänsklig närvaro.

DELAKTIGHET

Genom trygghetsvandringar och öppna möten kan be-
hov och idéer fångas upp i planeringsskedet. 

UNDVIK LJUS IN I BOSTÄDER

Störande ljus in i bostäderna ska undvikas. 

SMÅSKALIGHET

Den övergripande karaktären i bostadsområdet bör 
vara en småskalig och varierad belysning som refererar 
till hemmiljöns mindre strikta karaktär. Det personliga 
bör framhävas. 

LYFT FRAM BOSTADSOMRÅDETS KARAKTÄR

Den specifika karaktär och arkitektur som finns i varje 
enskilt område bör tas tillvara och utvecklas. Armatu-
rer som sampelar med arkitekturen bör användas och 
för området karakteristiska material och element bör 
framhävas med ljuset. 

FRAMHÄV RELATIONEN TILL NATUREN

Den för Vallentuna sammanbindande identiteten av 
relationen till naturen ska finnas representerad i bo-
stadsområdena. För att lyfta fram de olika årstidernas 
karaktär kan belysning av grönska vid samlingsplatser 
förändras över året.

ORIENTERANDE LJUS

Belysningen ska göra det lätt att orientera sig och kän-
na igen sig i sitt bostadsområde.

HÖG FÄRGÅTERGIVNING

Hög färgåtergivning är en förutsättning för att man ska 
känna igen sig och att miljön upplevs som naturlig. 

UNDVIKA BLÄNDNING

Bländande armaturer ska undvikas eftersom bländning 
gör att seendet försämras. 

VISUELL HIERARKI 

En visuell hierarki i ljuset bör skapas genom att skill-
naden mellan offentliga och halvprivata stråk marke-
ras. Primära, offentliga stråk genom bostadsområdet 
bör ha en högre ljusnivå och en mer regelbunden 
armaturplacering. Halvprivata, sekundära stråk och 
bostadsgårdar bör karakteriseras av en mer varierad, 
uppbruten och småskalig belysning. På samma sätt bör 
stolphöjder sänkas och armaturernas detaljeringsgrad 
öka från huvudgator, matargator och in till bostadsga-
tor. Ljuspunktshöjder längs stråken ska anpassas till 
såväl bebyggelsens som människors skala. 

VYPUNKTER, LANDMÄRKEN OCH MÅLPUNKTER

Vypunkter mot träd och grönska samt byggnader som 
är lokala landmärken bör lysas upp och bidra till orien-
teringen i området. Målpunkter ska vara lätta att hitta 
och väl upplysta stråk ska leda fram till dem. 

Samverka med exploatörer för nya bostadsområden 
och med befintliga fastighetsägare.
Hitta former för samråd med boende.
Samordna belysningen med Trafikverket och Trafikför-
valtningen (SL).
Samordna intressen med föreningar och representan-
ter för lokal handel. 
Samverka med fastighetsägare för fasadbelysning.

4.2 TÄTORT

LJUSET OCH MÄNNISKAN LJUSET OCH RUMMET LJUSET OCH IDENTITETEN

SAMVERKAN

Typmiljöer
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Lindholmen

Stationshusen utgör lokala landmärken i de 
mindre samhällena och bör belysas så att 
byggnadens karaktär kommer fram. Belysta 
stationshus blir orienteringspunkter som 
underlättar orienteringen och syns både från 
Roslagsbanan och från samhället.

PRIMÄRA MÅLPUNKTER

Vid parkeringsplatser för både bilar och cyk-
lar bör det finnas ett mjukt ljus från armatu-
rer med relativt låg ljuspunktshöjd (3-4,5). 
Ljuset ska både lysa upp människor som vän-
tar i bilarna och bilarna så att det blir trafik-
säkert och trevligt att vistas vid parkeringen. 
Både armaturer som släpper ljus i sidan och 
helt avskärmade armaturer med en mjuk och 
symmetrisk ljusbild kan användas. 
Armaturerna bör ha ett formspråk som pas-
sar in i miljön.

Ljus i mänsklig skala som ger en levande och 
omhändertagen miljö kan finnas i samband 
med cykelparkeringar, bänkar och räcken 
mellan bilar.

Belysning kan med fördel integreras i olika 
byggda element av trä.

Enskilda träd som ger ljus i rummets grän-
ser eller bildar vypunkter tillsammans med 
byggnaden bör belysas med markstrålkastare 
eller med strålkastare som lyser genom träd-
kronan. Neutralvit ljusfärg (4000K) kan med 
fördel anvvändas för att skapa kontraster.

4.2.1 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
KNUTPUNKT VID KOLLEKTIVTRAFIK

Parkeringsplatser kan nattetid förses med 
närvarodetektor.

Typmiljöer
16

53
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55 22
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Kårsta Lindholmen

Gångvägar som leder fram till knutpunkter 
för kollektivtrafik ska vara väl upplysta. Ljus 
kan integreras i räcken och ramper för att ge 
ljus i mänsklig skala och en visuellt ren och 
naturlig belysningsanläggning.

Även mindre byggnader som hör till stations-
området och har besläktad karaktär med sta-
tionshuset bör belysas för att gestalta miljön 
som en helhet.

PRIMÄRA MÅLPUNKTER

Belysningen i trafikerade zoner intill buss- 
och tågtrafik ska belysas med ett jämnt ljus 
som både ger ljus på marken och vertikalt ljus 
på människor. Belysningen bör ha en mänsk-
lig skala (kring 3,5-5,5 m) och ge mest ljus i 
zoner där människor vistas. Att belysningen 
har hög färgåtergivning bör samordnas med 
Trafikförvaltningen i de fall de ansvarar för 
belysningen.

Vypunkter med belyst grönska bör skapas 
i gränszoner mellan de omkringliggande 
bostadsområdena och knutpunkten för att 
koppla samman dessa genom attraktiva stråk.

VYPUNKTER

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG 

Se 4.3.2, s 73.

4.2.1 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
KNUTPUNKT VID KOLLEKTIVTRAFIK Typmiljöer

56 7

57 58
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Sörgården

I torgrum med butikslokaler ska ljuset från 
glaspartier, skärmtak och fasadbelysning ge-
staltas så att det ger mjukt ljus till människor, 
rummets gränser och stråk närmast byggna-
der. Ett mjukt ljus från stolpar med låg höjd 
(ca 3-4,5 meter) som belyser människor och 
ger karaktär till torget kan användas där inga 
andra ljuskaraktärer ger ett tillräckligt ljus.

Ljus på träd kan ge ljus i rummets gränser 
och bilda vypunkter på håll. Ljuset kan ska-
pas genom att ha strålkastare på stolpar som 
lyser igenom trädkronorna och/eller med 
markstrålkastare som belyser trädkronan. 
Ljus genom trädkronor kan med fördel ha 
neutralvitt ljus (4000K) för att skapa en kon-
trast. 

Säsongsbelysning bör vara en integrerad del 
av gestaltningen för torgen. Ljuset på grön-
skan kan med fördel förändras med årstiden 
genom att ljusfärg eller ljusnivå förändras 
med förprogrammerade scenarier.  Man kan 
undersöka om torgen kan förses med uttag.

Ljus i mänsklig skala bör finnas för att mar-
kera torget som en vistelseplats. Ljus kan 
integreras i bänkar, räcken, murar och plan-
teringar.

Man kan undersöka möjligheten att säkra 
upp en del stolpar för temporär belysning i 
samband med särskilda aktiviteter eller hän-
delser.

Konst ska belysas så att det tar fram karaktä-
ren av konstverket och skapar vypunkter.

STÖRRE SAMLINGSPLATSER

Öppna torgytor kan vara relativt mörka så 
länge som torget också tillgodoser ljusare 
ytor att röra sig i. 

4.2.2 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
TORG Typmiljöer

36 45 16 18

5

50 14

42

54
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MINDRE SAMLINGSPLATSER

Ljuset ska sätta fokus på leken och bli en del 
av den. Belysningen bör vara lekfull, inspire-
rande och barnanpassad. De olika lekelemen-
ten kan belysas med integrerat ljus eller med 
avskärmade strålkastare från stolpar.
Vid fotbollsplaner och större aktiviteter är det 
bra om aktivitetsljuset har en möjlighet att 
tändas med tryckknapp på plats.

Belysning i mänsklig skala bör finnas. Ljus 
kan integreras i bänkar, staket och plante-
ringar som ger ljus till rummets gränser el-
ler kan finnas i lysande objekt som bidrar till 
leken. 

Utvalda belysta träd och planteringar ger en 
levande miljö.

Lekplatsernas belysning bör släckas ner på 
natten.

Belysning på och igenom trämaterial förstär-
ker en varm karaktär i ljuset. 

Säsongsbelysning kan med fördel finnas på 
utvalda lekplatser för att ge barnen tillgång 
till variation och stämningsförändring i sina 
egen okommersiella vardagsmiljö.

Ett mjukt ljus som belyser människor ska fin-
nas om ljuset på lekutrustningen eller träden 
inte tillgodser detta behov. Det mjuka ljuset 
kan med fördel placeras i samband med bän-
kar.

Sörgården

4.2.3 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
LEKPLATS Typmiljöer

16

44 3

5

54
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Ljus i mänsklig skala kan integreras i cykel-
ställ, planteringar och bänkar. Detta ljus ger 
både ett ljus till mindre gångytor, kontraster 
och en omhändertagen och småskalig miljö.

Primära stråk igenom bostadsområdet ska 
vara väl upplysta. Armaturerna ska både 
skapa ett ljusrum kring människor och ge ett 
tillräckligt jämnt ljus på marken. Armatu-
rer ska ha bästa möjliga avbländning. Ljus-
punktshöjder ska anpassas till mänsklig skala 
(kring 3-4,5 meter).
Om armaturen är helt avskärmad och endast 
ger begränsat ljus i sidled behövs mer ljus i 
omgivningen från andra ljuskaraktärer.
Armaturernas formspråk bör anpassas till 
bostadsområdets karaktär och arkitektur.

VYPUNKTER 
Ljus på enskilda träd i siktlinjer och längs 
stråket underlättar både orienteringen och 
ger en mänsklig och småskalig miljö. 

SEKUNDÄRA MÅLPUNKTER 
Bostadsentréerna ska vara upplysta för att 
både lysa upp människor, entrén och den 
närmaste gångytan runt denna. Armaturer 
bör vara avskärmade och väl avbländade.

PRIMÄRA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

Sörgården

4.2.4 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
PRIMÄRA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK GENOM BEBYGGELSE Typmiljöer

42 16 4

555 23
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Sekundära gångstråk inom bostadsgårdar 
lyses upp av det mjuka ljuset från bostads-
entréerna och av ljus i mänsklig skala. Ljuset 
kan vara integrerat ljus i räcken och bänkar 
eller väl avbländade pollare som riktar ljuset 
nedåt. Det uppbrutna och småskaliga ljuset 
ger en halvprivat karaktär som blir en mjuk 
gräns mot den egna bostaden. 
 

SEKUNDÄRA MÅLPUNKTER 

Bostadsentréerna ska vara upplysta för att 
både lysa upp människor, entrén och den 
närmaste gångytan runt denna. Armaturer 
som har lysande vertikala ytor bör undvikas 
eftersom de skapar bländning. 

SEKUNDÄRA SAMLINGSPLATSER

Upplysta lekplatser och sittytor fungerar som 
vypunkter från stråken och inifrån bostäder-
na. 

Se 4.2.3, för beskrivning av  ljuskaraktärer 
som inte nämns ovan.

SEKUNDÄRA GÅNGSTRÅK

Sörgården

4.2.5 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
SEKUNDÄRA GÅNGSTRÅK GENOM BEBYGGELSE Typmiljöer

16 4

3

555 2333
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Ljus i rummets gränser och belysta vypunkter 
ska ge en uppfattning av rummet och en upp-
levelse av naturen. Vypunkter skapas med  
fördel där stråket ändrar riktning eller där 
det finns långa siktlinjer. Där det är möjligt 
kan ljus som silar genom grönska i sekvenser 
komplettera det mjuka ljuset. Ljuset skapas 
med fördel med strålkastare som monteras 
på trästolpar mellan träden. 
Det är viktigt att i vissa delar även belysa en 
bit in i naturen för att skapa en relation till 
omgivningen och undvika för stora kontras-
ter.

VYPUNKTER

Se 4.2.4, för beskrivning av  ljuskaraktärer 
som inte nämns nedan.

PRIMÄRA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

Karby

Ljuset kan skifta i ljusfärg eller ljusnivå un-
der olika årstider. Särskilda ljuseffekter som 
förstärker upplevelsen av naturen under året 
kan finnas.

4.2.6 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
PRIMÄRA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK GENOM NATUR Typmiljöer

426815

5947 2219
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PRIMÄRA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

Gångbroar bör belysas med ljus i mänsklig 
skala som med fördel integreras i räcket ge-
nom ett avskärmat och nedåtriktat ljus. Ge-
nom ljuspunktshöjder under ögonhöjd blir 
utsikten fri och det öppna rummet ostört.

Belysningen av räcket och räckets utform-
ning kan även gestaltas så att det ger en viss 
belysning också till brons utsida. Gångbroars 
konstruktion kan även belysas med ett sofis-
tikerat ljus för att förstärka dem som lokala 
landmärken. Färgat ljus bör endast användas 
efter noggranna överväganden.
 
Belysta broar bör även ha ljus i mötet med 
marken, så att bron förankras i sitt samman-
hang och inte svävar som en solitär.

 

VYPUNKTER

Väsbyvägen

4.2.7 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
GÅNGBRO Typmiljöer

61

62 63

6457
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Ormsta

SEKUNDÄRA MÅLPUNKTER 

Gångtunnlar bör ha ett mjukt ljus inne i tun-
neln. Det mjuka ljuset bör belysa vertikala 
ytor. Det är viktigt att ljuset inne i gångtun-
neln har relativt låga ljusnivåer och balan-
seras med ljuset i omgivningen så att bästa 
möjliga genomsikt skapas. Om ljuset är för 
starkt inne i tunneln kommer omgivningen 
att uppfattas som mörk och försvåra sikten 
mot det som finns utanför tunneln.

Gångtunnlarnas närmaste omgivning behö-
ver belysas för att jämna ut kontrasterna.

4.2.8 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
GÅNGTUNNEL Typmiljöer

65
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Bostadsgator med gång- cykel- och biltra-
fik bör belysas med det nedåtriktade ljuset. 
Bostadsgator med en karaktär av gång- och 
cykelstråk kan belysas med det mjuka ljuset. 
Armaturer ska alltid placeras så att männis-
korna som vistas i gaturummet får mest ljus 
medan bilarna får minst ljus. Stolpar place-
ras med fördel invid bostadsinfarter för att 
ge mest ljus där människor och bilar kommer 
ut i gatan. Armaturerna bör släppa ett ljus 
genom skärmen och ha ett formspråk som 
samspelar med karaktären och arkitekuren 
i området. Armaturer ska ha bästa möjliga 
avbländning avseende optik och avskärm-
ning. Ljuspunktshöjder ska anpassas efter 
den mänskliga skalan, gatans bredd och den 
omgivande bebyggelsens höjd (kring 4-5,5 
meter).

BOSTADSGATA 

SEKUNDÄRA SAMLINGSPLATSER

Se 4.2.3, för beskrivning av  ljuskaraktärer 
som inte nämns ovan.

VYPUNKTER

Belysta träd skapar orienteringspunkter i 
bostadsområdet och blir också vypunkter ini-
från bostäderna.

Man kan undersöka möjligheten att använda 
säsongsbelysning i bostadsområden. Det kan 
tillgodoses genom extra säkringar i vissa stol-
par.

Karby

4.2.9 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
BOSTADSGATA Typmiljöer

16 7

54

44 6667
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GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG 

Gång- och cykelstråk bör ha en separat be-
lysning anpassad för att optimera ljuset där 
människor rör sig. Stråket bör om möjligt ges 
en högre ljusnivå med högre belysningsstyrka 
och/eller en ljusare beläggning än intilliggan-
de gata. Ljuspunktshöjder ska anpassas till 
människans skala (kring 3,5-4,5 m). Armatu-
rer ska ha bästa möjliga avbländning avseen-
de optik och avskärmning. Armaturen bör ha 
en i sig lysande skärm. Det mjuka ljuset kan 
ersätta det nedåtriktade ljuset.

Ljusnivån bör om möjligt vara lägre än på 
intilliggande gång- och cykelstråk. I varje en-
skilt fall bör det övervägas vilken belysnings-
klass i VGU med lägsta möjliga belysnings-
styrka som kan användas utan att försämra 
säkerheten.  Ljuspunktshöjder som sam-
spelar med gatans och omgivningens skala 
(kring 5,5-6,5 m) bör användas. Armaturer 
ska ha bästa möjliga avbländning avseende 
optik och avskärmning. Armaturen bör inte 
släppa ljus igenom skärmen.

Svampskogsvägen

4.2.10

Möjligheten att ha en nattändning med ned-
dimmat ljus på gator som har intilliggande 
belysta gång- och cykelstråk bör utredas. 

Vypunkter med belyst grönska leder blicken 
vidare och skapar variation, med fördel där 
stråket byter riktning eller för att annonsera 
korsningar eller övergångsställen. 

MÅLPUNKT ÖVERGÅNGSSTÄLLE

Se 4.2.15.

Typmiljöer

7 15

MATARGATA

PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
MATARGATA MED GÅNG- OCH CYKELSTRÅK ALT 1
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Lingonvägen

4.2.11 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
MATARGATA MED GÅNG- OCH CYKELSTRÅK ALT 2

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG 

MATARGATA

VYPUNKTER 
Vypunkter med belyst grönska leder blicken 
vidare och skapar variation, med fördel där 
stråket byter riktning eller för att annonsera 
korsningar eller övergångsställen. 

Möjligheten att ha en nattändning med släckt 
eller neddimmat ljus på gator som har belys-
ta gång- och cykelstråk bör utredas. 

Gång- och cykelstråk bör ha en separat be-
lysning anpassad för att optimera ljuset där 
människor rör sig. På matargator med en 
smal grönyta mellan stråken bör stolpar sam-
utnyttjas för både gång- och cykelstråk och 
gata, med förutsättning att en tillfredsställan-
de jämnhet kan uppnås. Stråket bör om möj-
ligt ges en högre ljusnivå med högre belys-
ningsstyrka och/eller en ljusare beläggning 
än intilliggande gata. Ljuspunktshöjder ska 
anpassas till människans skala (kring 3,5-4,5 
m). Armaturer ska ha bästa möjliga avbländ-
ning avseende optik och avskärmning. Arma-
turen bör ha en i sig lysande skärm. 

Ljusnivån bör om möjligt vara lägre än på 
intilliggande gång- och cykelstråk. I varje en-
skilt fall bör det övervägas vilken belysnings-
klass i VGU med lägsta möjliga belysnings-
styrka som kan användas utan att försämra 
säkerheten.  Ljuspunktshöjder som sam-
spelar med gatans och omgivningens skala 
(kring 5,5-6,5 m) ska användas. Armaturer 
ska ha bästa möjliga avbländning avseende 
optik och avskärmning. Armaturen bör inte 
släppa ljus igenom skärmen.

MÅLPUNKT ÖVERGÅNGSSTÄLLE

Se 4.2.1.

Typmiljöer
7

16 59
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4.2.12 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
MATARGATA MED ENKELSIDIG GÅNGBANA

Vypunkter med belyst grönska kan med för-
del finnas i samband med korsningar eller 
där gatan byter riktning.

VYPUNKTER 

MÅLPUNKT ÖVERGÅNGSSTÄLLE

Se 4.2.15.

Typmiljöer

167

MATARGATA

Matargator med enkelsidig gångbana istäl-
let för gång- och cykelstråk kan belysas med 
enkelsida stolpar med ljuspunktshöjder som 
samspelar till gaturummet och omgivningen 
(kring 5,5-6,5 m). Stolpar ska alltid placeras 
på samma sida som gångbanan så att gångy-
tan blir mer belyst än körvägen. 
Armaturer ska ha bästa möjliga avbländning 
avseende optik och avskärmning. Armaturen 
bör inte släppa ljus igenom skärmen.
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Lindholmsvägen

4.2.13 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG, HUVUDGATA ALT 1

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG 
Gång- och cykelstråk bör ha en separat be-
lysning anpassad för att optimera ljuset där 
människor rör sig. Gång- och cykelstråket 
bör om möjligt ges en högre ljusnivå med 
högre belysningsstyrka och/eller en ljusare 
beläggning än intilliggande gata. Ljuspunkts-
höjder ska anpassas till människans skala 
(kring 3,5-5 m). Armaturer ska ha bästa 
möjliga avbländning avseende optik och 
avskärmning. Armaturen bör ha en i sig ly-
sande skärm. 

Ljusnivån bör om möjligt vara lägre än på 
intilliggande gång- och cykelstråk. I varje en-
skilt fall bör det övervägas vilken belysnings-
klass i VGU med lägsta möjliga belysnings-
styrka som kan användas utan att försämra 
säkerheten.  Ljuspunktshöjder som sam-
spelar med gatans och omgivningens skala 
(kring 6,5-8 m) ska användas. Armaturer ska 
ha bästa möjliga avbländning avseende optik 
och avskärmning. Armaturen bör inte släppa 
ljus igenom skärmen.

HUVUDGATA I TÄTORT

MÅLPUNKT ÖVERGÅNGSSTÄLLE

Se 4.2.15 alt 4.2.16.

Möjligheten att ha en nattändning med ned-
dimmat ljus på huvudgator som har intillig-
gande belysta gång- och cykelstråk bör utre-
das. 

VYPUNKTER 
Vypunkter med belyst grönska leder blicken 
vidare och skapar variation och kan med för-
del användas när stråket byter riktning, långa 
siktlinjer, korsningar och övergångsställen. 

Typmiljöer

157
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GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG 

HUVUDGATA I TÄTORT

VYPUNKTER 

Stockholmsvägen

Se 4.2.13, för beskrivning av  ljuskaraktärer 
som inte nämns ovan eller nedan.

4.2.14 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG, HUVUDGATA ALT 2

Gång- och cykelstråk bör ha en separat be-
lysning anpassad för att optimera ljuset där 
människor rör sig. Stråket bör om möjligt ges 
en högre ljusnivå med högre belysningsstyrka 
och/eller en ljusare beläggning än intilliggan-
de gata. På huvudgator med en smal grönyta 
eller annan tydlig uppdelning mellan stråken 
kan stolpar med fördel samutnyttjas för både 
gång- och cykelstråk och gata, med förutsätt-
ning att en tillfredsställande jämnhet i ljuset 
kan uppnås och att stolppositionen ser natur-
lig ut i rummet.Ljuspunktshöjder ska anpas-
sas till människans skala (kring 3,5-5 m). 
Armaturer ska ha bästa möjliga avbländning 
avseende optik och avskärmning. Armaturen 
bör ha en i sig lysande skärm. 

Ljusnivån bör om möjligt vara lägre än på 
intilliggande gång- och cykelstråk. I varje en-
skilt fall bör det övervägas vilken belysnings-
klass i VGU med lägsta möjliga belysnings-
styrka som kan användas utan att försämra 
säkerheten.   Ljuspunktshöjder som sam-
spelar med gatans och omgivningens skala 
(kring 6,5-8 m) ska användas. Armaturer ska 
ha bästa möjliga avbländning avseende optik 
och avskärmning. Armaturen bör inte släppa 
ljus igenom skärmen.
Möjligheten att ha en nattändning med ned-
dimmat ljus på huvudgator som har intillig-
gande belysta gång- och cykelstråk bör utre-
das. 
MÅLPUNKT ÖVERGÅNGSSTÄLLE
Se 4.2.16.

Typmiljöer

7 16 59 19
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4.2.15 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
ÖVERGÅNGSSTÄLLEN ALT 1

Vypunkter med belyst grönska kan med för-
del finnas i samband med övergångsställen så 
att de annonseras redan på avstånd.

MÅLPUNKT ÖVERGÅNGSSTÄLLE

För att övergångsställen ska vara tydliga 
och säkra för oskyddade trafikanter ska de 
ha en högre ljusnivå än gatan. Armaturer 
med högre ljusflöde kan användas för att 
åstadkomma en högre belysningsstyrka. Om 
armaturtypen har en särskild optik för över-
gångsställen med mer riktat ljus kan detta 
användas. Stolpar bör om möjligt placeras i 
en diagonal vid övergångsstället, på var sin 
sida om övergångsstället, för att optimera 
ljuset på människor från båda håll (sk ”cross 
lighting”).

Ljus i mänsklig skala kan med fördel integre-
ras om det finns räcken, murar eller plante-
ringar i anslutning till övergångsstället.

Ekebyvägen

Typmiljöer

7

5
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4.2.16 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
ÖVERGÅNGSSTÄLLE ALT 2

Vypunkter med belyst grönska kan med för-
del finnas i samband med övergångsställen så 
att de annonseras redan på avstånd.

MÅLPUNKT ÖVERGÅNGSSTÄLLE

För övergångsställen vid gator där armaturer 
placerats i grönytan mellan gc-stråket och 
gatan bör belysningen på gång- och cykel-
stråket speglas och tillämpas på båda sidor 
om övergångstället. Belysningsstyrkan ska 
vara högre än på den anslutande gatan. Ge-
nom högre ljusnivå, lägre ljuspunktshöjder 
(3,5-5 m) och armaturer som lyser igenom 
skärmen annonseras övergångsstället på ett 
tydligt sätt.
Stolpar bör om möjligt placeras i en diagonal 
vid övergångsstället, på var sin sida om över-
gångsstället, för att optimera ljuset på männ-
iskor från båda håll (sk ”cross lighting”).

Ljus i mänsklig skala kan med fördel integre-
ras om det finns räcken, murar eller plante-
ringar i anslutning till övergångsstället.

Lingonvägen

Typmiljöer

7

16 59
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MÅLPUNKT CIRKULATIONSPLATS

Belysning på grönska kan finnas på eller i 
anslutning till cirkulationsplatsen så att bil-
trafikanter kan uppmärksamma cirkulations-
platsen redan på håll.

VYPUNKTER 

Belysning som sätter cirkulationsplatsen i 
fokus kan skapas genom att med lågt ljus t ex 
belysa konst, sten, trä eller grönska.

Svampskogsvägen

4.2.17

Cirkulationsplatser ska belysas med samma 
ljusnivå som den anslutande vägen med 
högst belysningsstyrka. Vid cirkulations-
platser med övergångsställen ska en högre 
ljusnivå än båda anslutande gator användas. 
Belysningen bör följa samma princip och 
stolphöjder som för anslutande gator. 
Stolpar i mitten av platsen bör inte användas 
eftersom ljuset bör vara starkast där männ-
iskor rör sig och för att sådan placering skulle 
störa siktlinjer och rumsuppfattning. 

Typmiljöer
7 15

560

PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
CIRKULATIONSPLATS
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Karby Brottby

HUVUDGATA I TÄTORT

4.2.18 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
BRO Typmiljöer63

6258

PRIMÄRA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

Gång- och cykelstråk på broar bör belysas 
med ljus i mänsklig skala som med fördel 
integreras i räcket genom ett avskärmat och 
nedåtriktat ljus. Genom ljuspunktshöjder un-
der ögonhöjd blir utsikten fri och det öppna 
rummet ostört.

Brons konstruktion kan även belysas med ett 
sofistikerat ljus för att förstärka den som ett 
lokalt landmärke. 
 
Belysta broar bör även ha ljus i mötet med 
marken, så att bron förankras i sitt samman-
hang och inte svävar som en solitär.

 

VYPUNKTER

Gator på broar bör belysas med ett lågt ljus 
i mänsklig skala som med fördel integreras 
i räcket som belyser vägbanan. Genom ljus-
punktshöjder under ögonhöjd blir utsikten fri 
och det öppna rummet ostört. 
Broar som har en högre konstruktion kan ha 
ljuser integrerat i denna.
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SOC IDRUM

ANPASSA LJUSET TILL OMGIVANDE MÖRKER

Landsbygdens belysning bör präglas av närheten till 
naturen. Detta innebär bland annat att respekten för 
mörkret och natthimlen ska bevaras och ses som en 
tillgång.

Det nedåtriktade ljuset som lyser upp vägar med ett 
jämnt ljus ska ha en så låg ljusnivå som möjligt för att 
klara trafiksäkerheten i korsningar och i tätare be-
byggda områden samtidigt som kontrasterna mot den 
mörka omgivningen inte blir så stor. Att välja de mest 
avbländade alternativen för armaturer är avgörande i 
områden som omges av mörker.

MJUKA ÖVERGÅNGAR MED BELYST GRÖNSKA

För att skapa mjuka gränser mellan belysta och obe-
lysta områden ska belysning av grönska fungera som 
bryggor. Den belysta grönskan skapar både vypunk-
ter på håll, ger en adaption till ändrade ljusnivåer och 
lyfter fram naturen som en bärande identitet i Vallen-
tuna.

TRÄMATERIAL

På landsbygden kan trämaterial användas för att få 
belysningsanläggningar att smälta in i miljön både med 
och utan dagsljus. 

LJUS PÅ GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

Cykelbanor i landsbygd som leder mellan olika be-
byggda områden är viktiga att belysa för att minska 
beroendet av bilen som transportmedel och istället 
prioritera miljöer där människor rör sig. Ljuset längs 
cykelstråken ska ha en mänsklig skala, hög färgåtergiv-
ning och varmvit ljusfärg. En variation bör skapas med 
fler ljuskaraktärer vid vypunkter, målpunkter och min-
dre samlingsplatser längs stråket. 

LJUS VID MÖTESPLATSER OCH MÅLPUNKTER

Ljus bör finnas vid sociala mötesplatser och målpunk-
ter där människor vistas. Busshållplatser är ett sådant 
exempel där ett mjukt ljus, ljus i mänsklig skala och 
ljus på träd kan användas för att göra dessa inbjudande 
och samtidigt uppmärksamma bilister på dessa platser. 

NÄRVAROSTYRNING

Närvarostyrning bör användas i cykelstråk, inte minst 
nattetid. Närvarostyrning eller tryckknapp bör finnas 
vid busshållplatser med liten användning. 

ANPASSA LJUSPUNKTSHÖJDER 

Ljuspunktshöjder ska anpassas till den omgivande 
skalan i byggnader och grönska, vilket motsvarar de 
trästolpar som finns för telefonledningar. 

VYPUNKTER OCH LANDMÄRKEN

Längs landsvägar utan nedåtriktat ljus kan enskilda vy-
punkter belysas vilket lyfter fram detaljer eller grönska 
i miljön. Det gör att ett område aktiveras och att bilis-
ter uppmärksammas och får hjälp med orienteringen. 
För orienteringen är också landmärken som stenkyr-
korna viktiga att belysa.

Samordna belysningen med Trafikverket och Trafikför-
valtningen (SL).
Samverka med fastighetsägare och Stockholms Stift  
för fasadbelysning.
Samordna med anläggningsägare vid eventuellt samut-
nyttjande av telefonstolpar.

4.3 LANDSBYGD

LJUSET OCH MÄNNISKAN LJUSET OCH RUMMET LJUSET OCH IDENTITETEN

SAMVERKAN

Typmiljöer
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Se 4.3.3.

VYPUNKTER

I gränszoner mellan landsbygd och tätort bör 
grönskan belysas. 

HUVUDGATA I LANDSBYGD

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG 
I LANDSBYGD

Se 4.3.2.

HUVUDGATA I TÄTORT

Se 4.2.14.

4.3.1 GRÄNSZONER MELLAN LANDSBYGD OCH TÄTORT

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG 
I TÄTORT 

Se 4.2.11.

Typmiljöer
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GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG 

VYPUNKTER 

Det nedåtriktade ljuset ska ge ett ljus till både 
gångvägen och den närmaste omgivningen. 
Ljuspunktshöjder ska anpassas till männis-
kans skala (kring 3,5-4,5 m). Armaturer ska 
ha bästa möjliga avbländning avseende optik 
och avskärmning. Armaturen bör ha en i sig 
lysande skärm för att märka ut riktningen 
och sätta fokus på gång- och cykelstråket. 

Trä- eller befintliga telefonsstolpar kan med 
fördel  användas där det är möjligt för att 
smälta in i miljön.

Närvarostyrning där ljuset går upp från ett 
neddimmat vloläge bör användas.

Lindholmen

4.3.2 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄG

Vypunkter med belyst grönska leder blicken 
vidare och skapar variation och kan med för-
del användas när stråket byter riktning, långa 
siktlinjer eller vid korsningar och övergångs-
ställen. Belysningen kan komplettera det 
nedåtriktade ljuset i vissa sträckor. Neutralvit 
ljusfärg (4000K) bör användas. 

Typmiljöer
16

7

59 19

60

49
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HUVUDGATA

Huvudgator i landsbygd ska generellt inte 
vara belysta utanför korsningar eller områ-
den med tätare bebyggelse.

Det ljus som finns längs dessa sträckor är 
ljuset man bär med sig när man rör sig såsom 
bilarnas och cyklarnas ljus, pannlampan eller 
ficklampan man har i handen.

4.3.3 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
HUVUDVÄG Typmiljöer

49

69 70
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HUVUDGATA

MÅLPUNKT

Se 4.3.3, för beskrivning av  ljuskaraktärer 
som inte nämns nedan.

VYPUNKTER

Kortare sträckor kan ha belyst grönska ge-
nom strålkastare som monteras på exempe-
vis trässtolpar längs vägen. Vypunkter kan 
med fördel skapas där vägen byter riktning, 
vid långa siktlinjer eller vid busshållplatser 
och mindre korsningar. Belysning på grönska 
i olika punkter gör bilister uppmärksamma 
och hjälper till med orienteringen. 

Vid busshållplatser kan ett ljus i mänsklig 
skala finnas som skapar små ljusrum. Ett lågt 
placerat ljus kan med fördel integreras i bän-
kar och ge ljus under bänken 0ch ett sidoljus 
som belyser människor.

Ljuset bör styras antingen genom att männis-
kor själva tänder ljuset medan de väntar eller 
genom närvarosensor (motsvarande semafor 
som man fäller ner för att visa att man väntar 
på färjan.) Om strömförsörjning inte finns på 
platsen kan t ex solcellsdriva alternativ un-
dersökas.

Trä kan användas i belysningsanläggningen 
för att smälta in i miljön och ge ett varmt och 
behagligt ljus.

4.3.4 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
BUSSHÅLLPLATS Typmiljöer

49 60 16

69

5422 33
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Korsningar mellan obelysta landsvägar ska 
belysas. Ljusnivåer bör hållas så låga som 
möjligt för att bevara respekten för det omgi-
vande mörkret samtidigt som trafiksäkerhet 
uppnås. Bästa möjliga avbländning ska an-
vändas med hjälp av optik för låg bländning, 
avkärmade eller uppdragna ljuskällor och väl 
anpassat avstånd mellan armaturer.

VYPUNKTER

Grönska bör belysas för att skapa en mjuk 
övergång mellan belysta och obelysta vägar 
och poängtera naturen i gränszoner mellan 
olika ljusmiljöer. Belyst grönska fungerar på 
avstånd för att hjälpa till med orienteringen 
och signalera korsningen på avstånd. 

Både kyrkor och klocktorn fungerar som 
landmärken och orienteringspunkter i mör-
ker.

HUVUDGATA

4.3.5

Trä- eller befintliga telefonsstolpar kan med 
fördel användas där det är möjligt för att 
smälta in i miljön.

Typmiljöer
PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
PLANKORSNING

Angarn
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Det nedåtriktade ljuset ska placeras på stol-
par med höjder som samspelar med gatu-
rummets och omgivningens skala (kring 6,5 - 
8 m). Armaturen bör inte släppa ljus igenom 
skärmen. 
För att anpassas till den mörka omgivningen 
ska armaturer ha bästa möjliga avbländning 
avseende optik och avskärmning av ljuskäl-
lan. LED-ljuskällor ska antingen vara upp-
dragna i armaturen eller ge ett indirekt ljus 
via reflektorn. 

Belysning av grönska skapar mjuka gränser 
mellan belysta och obelysta områden. Där det 
är möjligt ska strålkastare placeras på samma 
stolpar som det nedåtriktade ljuset.

VYPUNKTER

Belysta kyrkor fungerar som ett rumsligt och 
historiskt landmärke. I dialog med fastighets-
ägaren kan man framföra att ljusnivåerna 
kan anpassas till upplevelsen på nära och 
långt håll. Även den närmsta omgivningen 
bör belysas för att inte göra byggnaden till 
en solitär utan istället landa i dess naturliga 
sammanhang.

Stenmaterial kan gärna belysas.

I dialog med fastighetsägaren kan man ex-
empelvis föreslå att kyrkogården förses med 
bärbara lyktor med LED-ljus eller ljus med 
brinnande låga.

HUVUDGATA

4.3.5 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
PLANKORSNING

Trä- eller befintliga telefonsstolpar kan med 
fördel användas där det är möjligt för att 
smälta in i miljön.

Typmiljöer

49

16

60

737

Nattändning med lägre ljusnivå bör utvärde-
ras.

Angarn
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SOC IDRUM

GESTALTNING AV NATUREN

I park- och naturmiljöerna går man främst för att upp-
leva något och inte för att förflytta sig, vilket innebär 
att belysningen måste ha en god gestaltning för att vara 
attraktiv. Närheten och tillgången till natur och grön-
ska är strategiskt viktig för Vallentunas identitet och 
attraktivitet och ska tas tillvara under hela året. Belys-
ningen skapar en graderad skala av ”naturlighet”, mel-
lan park- och naturmiljö. Ljuset kan vara inspirerat av 
dagsljuset på platsen och vara mer uppbrutet och lek-
fullt än längs gång- och cykelstråk för kommunikation. 
Årstidernas olika karaktärer och användning kan tas i 
beaktande.

TRÄMATERIAL 

Belysningsanläggningar bör smälta in i miljön. Träma-
terial kan användas där man bedömer det möjligt. 

MÖRKER

Många naturmiljöer bör inte ha någon fast offentlig 
belysning.

REKREATIONSOMRÅDEN HELA ÅRET

Park- och naturmiljöer nära bebyggelse är viktiga re-
kreationsområden och behöver belysas för att kunna 
användas även under mörka årstider. Varje bostads-
område bör ha tillgång till ett närbeläget bra upplyst 
naturstråk eller till en närbelägen belyst samlingsplats i 
naturmiljö. 

MÄNNISKORS ANSIKTEN

Vid samlingsplatser och vid primära gångstråk bör lju-
set gestaltas så att man kan uppfatta andra människors 
ansikten, även om ljusnivån inte bör vara hög. Färgå-
tergivningen ska alltid vara hög (Ra>80). 

LJUS OCH VÄRME

Vid samlingsplatser i naturområden kan det finnas 
både ljus och värme för att tillgodose flera mänskliga 
behov under mörka och kalla årstider. 

FÖRSTÄRKA AKTIVITETER

Många park- och naturmiljöer ger möjlighet till aktivi-
tet som joggning, skridskoåkning eller lek. Ljuset bör 
medverka och inspirera till att utveckla dessa aktivite-
ter. 

STYRNING

Park- och naturmiljöer behöver inte vara tillgängliga 
under natten. Alla belysta park- och naturmiljöer bör 
ha en nattändning av ljuset som antingen släcker ner 
allt ljus, eller släcker ner vissa ljuskaraktärer. Vissa 
stråk och samlingsplatser i naturmiljöer kan styras 
med tryckknapp under hela dygnet. Behov av mörker 
för djur- och naturliv kan då tillgodoses.

ANPASSA LJUSET TILL MÖRK OMGIVNING

Park- och naturmiljöer är ofta omgärdande av ett 
mörkt landskap. Belysningen bör därför ha låg ljusnivå 
och vara välavbländad.  

LJUS I RUMMETS GRÄNSER

Belysning behövs på den omgivande grönskan för att 
rummets gränser ska kunna uppfattas. Om enbart 
gångvägen är belyst och ljuset är för starkt skapas ljusa 
korridorer i ett mörker. Ögat anpassar sig till det starka 
ljuset och gör omgivningen än mer mörk. Därför ska 
även omgivningen belysas och gångvägens ljus sänkas 
till en lägre nivå. Vid belysning av omgivning ska ljus 
riktas mot belysta träd i rummets gränser, mot vypunk-
ter som leder blicken vidare längs stråket och mot de-
taljer en bit in i naturen för att skapa såväl genomsikt 
som översikt. 

STRÅK MED OLIKA BELYSNING GER VALFRIHET

Där det är möjligt kan det i parkmiljöer finnas stråk 
med olika belysning för att skapa en valfrihet att röra 
sig i eller i skuggan av ljuset. Ljuset i de sekundära 
stråken kan vara mer uppbrutet, mindre jämnt och 
bestå av ljus i mänsklig skala och ljus på träd och grön-
ska som ersätter det mjuka ljuset från stolpar i primära 
stråk. Stolpar med mjukt ljus bör också undvikas i 
öppna park- och landskapsrum för att inte störa öp-
penheten i rummet eller bryta siktlinjer. Istället bör 
ljus i mänsklig skala användas.

Samverka med föreningar, båtklubbar och skolor etc.

4.4 PARK- OCH NATURMILJÖER

LJUSET OCH MÄNNISKAN LJUSET OCH RUMMET LJUSET OCH IDENTITET

SAMVERKAN

Typmiljöer
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*Placering av samlingsplatser och stråk visar principer och inte exakta positioner
Vallentunasjön

Väl använda park- och naturmiljöer nära bebyggelse 
bör vara mer tillgängliga och ha belysning på både 
stråk och platser. 

4.4.1 NATUR/PARK MED BELYSTA STRÅK OCH PLATSER Typmiljöer

SEKUNDÄRA GÅNG- OCH CYKEL-
STRÅK 

STÖRRE SAMLINGSPLATSER 

MINDRE SAMLINGSPLATSER 

PRIMÄRA GÅNG- OCH CYKEL-
STRÅK 

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK  
HUVUDVÄGAR 

VYPUNKTER 
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VYPUNKTER

Det mjuka ljuset längs stråket bör komma 
från armaturer som sprider huvuddelen av 
ljuset neråt marken, men kan släppa lite ljus 
igenom skärmen. Ljuset ska belysa stråket 
och den närmsta omgivningen.
Stolphöjden bör vara 3-4 meter.

Trästrukturer längs stråket får gärna förses 
med integrerat ljus.
Ljuskällor ska vara helt avskärmade.

Ljusanläggningen bör smälta in i naturmil-
jön. Man kan undersöka möjligheten att  
använda trästolpar och andra element av trä 
som ljuset kan integreras i.

Träd och grönska belyses med strålkastare 
genom trädkronor och/eller markstrålkas-
tare.
Ljuset bör vara neutralvitt (4000K) eller ha 
dynamisk ljusfärg som skiftar över året.

Stolpar för strålkastare bör smälta in i natur-
miljön. Där det är möjligt kan man undersöka 
om trästolplar kan användas.

Belysningen bör ha en nattändning där delar 
av belysningen släcks och ljusnivåer sänks.

Ljuset kan skifta i ljusfärg eller ljusnivå un-
der olika årstider. Särskilda ljuseffekter som 
förstärker upplevelsen av naturen under året 
kan finnas.

Vallentunasjön

4.4.1 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
NATUR/PARK MED BELYSTA STRÅK OCH PLATSER Typmiljöer

5

60

16

59

19 22

71

20

PRIMÄRA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK 
GENOM GRÖNSKA 
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Stråk genom öppna park- och naturrum bör 
belysas med ett lägre placerat ljus från polla-
re eller med integrerat ljus i bänkar och trä-
strukturer för att inte störa rummets öppna 
karaktär eller bryta siktlinjer.
Ljuskällor ska vara helt avskärmade.

Där det är möjligt kan ljuset integreras i 
trästrukturer som smälter in i miljön på ett 
naturligt sätt.

4.4.1 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
NATUR/PARK MED BELYSTA STRÅK OCH PLATSER

Vallentunasjön

Typmiljöer
6016 59 19

5 2258

Se 4.4.1, för beskrivning av  ljuskaraktärer 
som inte nämns ovan.

PRIMÄRA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK 
I ÖPPNA LANDSKAP 
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SAMLINGSPLATSER

Eld ger både ljus och värme. 

Belysning på omgivande träd och grönska 
skapar rumsligheter på platsen. Träden bely-
ses med strålkastare genom trädkronor och/
eller med markstrålkastare.

Ljus i mänsklig skala integreras i bänkar och 
bryggor. 

Ljusanläggningen bör smälta in i naturmil-
jön. Gärna genom att använda trästolpar eller 
element av trä i vilka belysning integrerats.

Karaktären av vatten bör lyftas fram med 
belysning som skapar reflektioner och speg-
lingar i vattnet.

Ljus vid samlingsplatser bör ha en egen tänd-
ning som släcks på natten.

Vid Vallentunasjön är skridskoåkning en po-
pulär aktivitet. Ljuset vid samlingsplatserna 
stödjer aktiviteten genom att erbjuda platser 
med ljus, värme och vila.

Vallentunasjön

4.4.1 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
NATUR/PARK MED BELYSTA STRÅK OCH PLATSER Typmiljöer

16 15

102830

54

46
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STRÅK I ELLJUSSPÅR

VYPUNKTER

SAMLINGSPLATSER

Stråket bör vara belyst med låga ljusnivåer 
och ett relativt jämnt ljus som behövs för 
joggning och skidåkning. En möjlighet att 
skapa detta ljus är att använda många mindre 
LED-armaturer som monteras på vajer mel-
lan stolparna. Ljuskällorna bör vara avskär-
made för att vara så diskreta som möjligt.

Ljusnivåer och eventuellt ljusfärg kan med 
fördel anpassas till årstiden. En mörk höst-
kväll kan ha mer och varmare ljus än snö-
täckta vinterdagar.

Karby

Träd och grönska vid sidan av spåret belyses 
med strålkastare på stolpar. Vypunkterna bör 
skapa sekvenser av kontrastrikt ljus mellan 
det diskreta kontinuerliga nedåtriktade lju-
set. 
Ljusanläggningen bör smälta in i naturmil-
jön. Man kan undersöka om befintliga trä-
stolpar kan behållas och nya tillföras. 

Ljuset kan skifta i ljusfärg eller ljusnivå un-
der olika årstider. Särskilda ljuseffekter som 
förstärker upplevelsen av naturen under året 
kan finnas.

Vid vissa samlingsplatser kan man undersöka 
möjligheten att iordningsställa eldplatser och 
på så sätt koppla ljus till värme.

Ljus i mänsklig skala integreras i bänkar eller 
trästrukturer som inspirerar till lek eller trä-
ning.

4.4.1 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
NATUR/PARK MED BELYSTA STRÅK OCH PLATSER Typmiljöer

60

16 19 22

72

1547

49

Närvarostyrning bör användas för att bevara 
mörkret under tider på dygnet när elljusspå-
ret inte används.
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*Placering av samlingsplatser och vypunkter visar principen och inte exakta positioner

Långhundraleden

I många naturområden kan samlingsplatser och vy-
punkter vara belysta, medan stråken inte bör ha fast 
belysning. 

I naturmiljöer kan kan man undersöka möjligheten att 
ha enstaka samlingsplatser som blir belysta med iord-
ningsställa eldplatser och/eller med en uppsättning av 
flera ljuskarakärer.

Andra naturmiljöer kan belysas med en sekvens av ett 
antal belysta vypunkter och samlingsplatser. För att 
öka tillgängligheten bör vypunkter och samlingsplatser 
finnas där naturområdet ansluter till bebyggelse eller 
korsande stråk.

4.4.2 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
NATUR MED BELYSTA PLATSER Typmiljöer

SEKUNDÄRA GÅNGSTRÅK 

SEKUNDÄRA SAMLINGSPLATSER 

VYPUNKTER 
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STRÅK

SAMLINGSPLATSER

VYPUNKTER

Man kan undersöka möjligheten att låta ett 
stråk belysas med spårljus på låg höjd för att 
signalera dess sträckning. Belysningen skulle 
kunna försörjas med solceller.

Karaktären av vatten bör lyftas fram med 
belysning som skapar reflektioner och speg-
lingar i vattnet.

Belyst grönska bör lyftas fram och spegla sig i 
vattnet. Träden belyses med markstrålkastare 
och/eller strålkastare på stolpar.

Naturstråk ändrar helt sin karaktär mellan 
årstiderna vilket kan förstärkas med belys-
ning. På vintern när exempelvis Långhundra-
leden fryser till is skapas både en yta att be-
lysa samtidigt som leden blir tillgänglig som 
ett stråk för skridskor och promenader. 

Man kan undersöka möjligheten att låta ljus 
berätta om exv. Långhundraledens historia 
och göra skidskofärden till ett regionalt ut-
flyktsmål. 

Ljus i mänsklig skala integreras i bänkar och 
bryggor och gör att man kommer nära vatt-
net.

Vid vissa samlingsplatser bör det finnas ljus 
kopplat till värme. Man kan undersöka möj-
ligheten att få iordningsställa eldplatser.

Belyst trä ger både ljus och en förstärkt upp-
levelse av bryggor och båtliv.

Långhundraleden

4.4.2 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
NATUR MED BELYSTA PLATSER Typmiljöer

47

10

4639

30 24

13

Belysningen ska vara släckt på natten.
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I kommunen ska det finnas orörda natur-
miljöer som inte har fast elektrisk belysning. 
Ljuset består här av natthimlens ljus och 
ljuset man själv bär med sig. 

För att kombinera ljus och värme kan man 
undersöka möjligheten att få iordningsställa 
eldplatser vid vissa utvalda samlingsplatser.

4.4.3 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
OBELYST NATUR Typmiljöer

49

Bergsjön
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HISTORISKT LJUS 

De kulturhistoriska miljöerna är en central del av Val-
lentunas identitet. Ljuset bör där berätta om historien 
och ge en möjliget att återuppleva den ljusmiljö som 
fanns på platsen. 

Ända till för drygt 100 år sedan har månljuset och den 
levande elden varit vår enda ljuskälla när solen gått 
ner. Mörkret har varit en förutsättning och upplevelsen 
av natthimlen en tillgång. Den stämning som uppnås 
av natthimlen, månljuset, den levande elden och ljuset 
man bär med sig bör eftersträvas i kulturmiljöerna. 

AUTENTISK UPPLEVELSE 

För att skapa en autentisk upplevelse bör inga fornläm-
ningar belysas med elektriskt ljus i fasta installationer. 
De flesta kulturmiljöer bör inte ha någon fast elektrisk 
belysning.

LJUSHÄNDELSER

Man kan undersöka möjligheten att få skapa tillfälliga 
ljushändelser som kan lyfta fram historier om platsen. 

KULTURMILJÖER SOM MÖTESPLATS

De kulturhistoriska miljöer som ligger nära bebyggelse 
bör förses med varsam belysning för att bli utflyktsmål 
i människors vardag under hela året. Särskilda ljushän-
delser ger ljus och skapar attraktion kring kulturmiljö-
erna under mörka årstider. 

LJUSET MAN BÄR MED SIG

Ljuset man håller i sin hand är den viktigaste ljuska-
raktären. Den sätter människan och hennes rörelse i 
fokus och behöver en aktiv handling av människor för 
att fungera. Välbesökta kulturmiljöer kan förses med 
lyktor med antingen uppladdningsbara LED-ljuskällor 
eller traditionellt ljus som talgljus, tranolja eller torr-
stickor. 

LJUS OCH VÄRME 

Den levande elden ger både ljus och värme. En levande 
eld kräver aktsamhet och uppmärksamhet. Man kan 
undersöka möjligheten att få iordningsställa eldplatser 
vid vissa utvalda platser.  
 

BELYSNING AV RUMMETS GRÄNSER

Välbesökta kulturmiljöer som även fungerar som park-
miljö och kulturmiljöer med byggnader kan belysas 
med elektriskt ljus med låga ljusnivåer på byggnads-
verk och omgivande träd som definierar rummets 
gränser.

LANDMÄRKEN

Kyrkor kan fungera som landmärken även i mörker. 

SOC IDRUM

Samverka med hembygdsföreningar, fastighetsägare,  
Stockholms Stift, m fl.

4.5 KULTURMILJÖER

LJUSET OCH RUMMETLJUSET OCH MÄNNISKAN LJUSET OCH IDENTITETEN

SAMVERKAN

Typmiljöer
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Stråken belyses enbart med ljuset man själv 
har med sig i form av egna lyktor och ficklam-
por.

SAMLINGSPLATSER

Man kan undersöka möjligheten att få iord-
ningsställa eldningsplatser vid en del sam-
lingsplatser både för värme och ljus.

Mörkret ska ses som en förutsättning och en 
tillgång. 

Ljushändelser vid olika tillfällen på året kan 
ge möjligheten att få uppleva platsen med ett 
historiskt autentiskt ljus som talgljus, tran-
olja, torrstickor och brasor.  

SEKUNDÄRA GÅNGSTRÅK

Ormsta

Man kan undersöka möjligheten att få tända 
eldar vid särskilda tillfällen.

Ta hänsyn till eventuellt eldningsförbud. 
Tillstånd kan krävas.

4.5.1 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
KULTURMILJÖ MED ENBART LEVANDE ELD Typmiljöer

49

10

73

32

43
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SEKUNDÄRA GÅNGSTRÅK

Mörkret ska ses som en förutsättning och 
en tillgång. Stråk i kulturmiljöer bör inte ha 
fasta ljusanläggningar.

Välbesökta kulturmiljöer kan förses med 
uppladdningsbara lyktor med LED-ljuskälla 
som tas fram specifikt för Vallentuna. Ljuset 
ska efterlika ett historiskt varmt ljus från den 
brinnande lågan.

Ljushändelser vid olika tillfällen på året kan 
ge möjligheten att få uppleva platsen med ett 
historiskt autentiskt ljus som talgljus, tran-
olja, torrstickor och brasor. Övrigt ljus bör 
släckas ned.

Stensättningar och runstenar bör inte belysas 
med permantent elektriskt ljus.  Man kan un-
dersöka möjligheten att vid enskilda ljushän-
delser använda ljus med brinnande låga.

SAMLINGSPLATSER

VYPUNKTER

Arkils tingstad

Man kan undersöka möjligheten att få tända 
eldar vid särskilda tillfällen.

Ta hänsyn till eventuellt eldningsförbud. 
Tillstånd kan krävas.

4.5.2 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
KULTURMILJÖ MED LYKTOR Typmiljöer

73

49

43

32

10

Man kan undersöka möjligheten att få iord-
ningsställa eldningsplatser vid en del utvalda 
samlingsplatser både för värme och ljus.
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MÅLPUNKTER

Gångstråk genom parken kan antingen bely-
sas som stråk i kulturmiljöer (se 4.5.2) eller 
som stråk i öppna naturrum (se 4.4.1).

Man kan undersöka möjligheten att kunna 
hämta och lämna rundstrålande lyktor vid 
entréerna till parken.

Träden vid entréerna bör belysas. 

Stenar som markerar entrén till parken kan 
belysas.

Eftersom Hövdingaparken är en del av cen-
trala Vallentuna och kan bli välbesökt bör 
omgivande träd belysas för att gestalta rum-
met och öka orienterbarheten. 

Stensättningar och runstenar bör inte belysas 
med permantent elektriskt ljus.  Man kan un-
dersöka möjligheten att vid enskilda ljushän-
delser använda ljus med brinnande låga.

Ta hänsyn till eventuellt eldningsförbud. 
Tillstånd kan krävas.

VYPUNKTER

Man bör undersöka om trästolpar kan använ-
das vid montage av sådan belysning.

All fast elektrisk belysning ska släckas på nat-
ten.

SEKUNDÄRA GÅNGSTRÅK

Hövdingaparken

4.5.3 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
KULTURMILJÖ MED BELYSTA VYPUNKTER Typmiljöer

32 60

49437315

25



Belysningsprogram för Vallentuna kommun

90

VYPUNKTER

Kyrkoruiner och klocktorn är viktiga land-
märken och orienteringspunkter som bör 
belysas. Ljuset ska vara anpassat för att både  
vistas vid dem och att upplevas på håll. Bygg-
nadernas tredimensionella volym bör lyftas 
fram med hjälp av kontraster i ljuset

Den vackra stenstrukturen lyfts fram med 
släpljus.

Trämaterial lyfts fram med en varmvit ljus-
färg.

Omgivande träd som skapar en bakgrund och 
ett sammanhang bör belysas så att byggna-
derna inte blir solitärer utan landar på plat-
sen.

SEKUNDÄRA GÅNGSTRÅK

Se 4.5.2, för beskrivning av  ljuskaraktärer 
som inte nämns ovan.

Brottby

SAMLINGSPLATSER

Se 4.5.2, för beskrivning av  ljuskaraktärer 
som inte nämns ovan.

MÅLPUNKTER

Se 4.5.3, för beskrivning av  ljuskaraktärer 
som inte nämns ovan.

4.5.3 PALETT AV LJUSKARAKTÄRER FÖR 
KULTURMILJÖ MED BELYSTA VYPUNKTER Typmiljöer

49

16 73 43

10

60

25

32

1126
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5  CHECKLISTOR
Checklistorna bör användas för att på bästa sätt kunna tillämpa programmets riktlinjer och 
verktyg. Checklistorna läses tillsammans med Kap 3 - Verktygslådan. 



SOCIALT, RUMSSKAPANDE OCH IDENTITETSSKAPANDE LJUS

SOC

ID

RUM

HUR RELATERAR LJUSET TILL MÄNNISKOR?
Ex: Ljus där människor vistas, ljus som signalerar mänsklig närvaro, ljus på människors ansikten, ljus på detaljer, ljus på grönska och vatten.

HUR RELATERAR LJUSET TILL RUMMET?
Ex: Avbländat ljus, ljus som återger färger på ett naturligt sätt, ljus som skapar rumsligheter, ljus som skapar orienteringspunkter, ljus i rätt skala.

HUR RELATERAR LJUSET TILL IDENTITET?
Ex: Ljus som skapar en särskild karaktär, berättande ljus, ljus som lyfter fram konst.

Beaktats

Projekt:.  ................................

*Läs illustrationen tillsammans med Verktygslådan 3.1.

Plats:  ....................................



BELYSTA PLATSER OCH STRÅK

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK HUVUDVÄGAR

PRIMÄRA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

SEKUNDÄRA GÅNGSTRÅK

HUVUDGATA

MATARGATA

BOSTADSGATA

STÖRRE SAMLINGSPLATSER

MINDRE SAMLINGSPLATSER

PRIMÄRA MÅLPUNKTER

SEKUNDÄRA MÅLPUNKTER

VYPUNKTER

CENTRUMGATA

Finns i projektet Beskrivning:

Belysta platser och stråk markeras med fördel på illustrerad nattstadsplan.

*Läs illustrationen tillsammans med Verktygslådan 3.2.

Projekt:.  ................................



Plats:  ....................................
PALETT AV LJUSKARAKTÄRER

LJUS I MÄNSKLIG SKALA

LJUS PÅ TRÄD/GRÖNSKA

LJUS VID VATTEN

LJUS PÅ LANDMÄRKEN

DET NEDÅTRIKTADE LJUSET

SÄSONGSLJUS

DET MJUKA LJUSET

LJUS VID AKTIVITETER

MÖRKER

LJUS PÅ STEN

LJUS PÅ TRÄ

LJUS MAN BÄR MED SIG

LJUS OCH VÄRME

LJUSHÄNDELSER

SPÅRLJUS

LJUS PÅ KONST

Rekommenderas i 
belysningsprogrammet

Tillämpas
i projektet Motivera avvikelse:

Projekt:  .................................

*Läs illustrationen tillsammans med Verktygslådan 3.3.

Genomfört i 
projektet



LJUSNIVÅ I RUMMET

LJUSFÖRDELNING/BALANS I RUMMET

LJUSFÄRG

FÄRGÅTERGIVNING/YTFÄRGER

AVVIKELSER I LJUSFÄRG/FÄRGVARIATION

REFLEXER

SKUGGOR (skarpa, diffusa, multipla)

BLÄNDNING

ATT TÄNKA PÅ VID VISUELL UTVÄRDERING

LJUSPUNKTSHÖJDER/STOLPAR

ARMATURENS KARAKTÄR

JÄMNHET/KONTRASTER MELLAN ARMATURER

AVVIKELSER I JÄMNHET INOM LJUSBILD

LJUSNIVÅ MÄNNISKOR

Beaktats Kommentar:

*Läs illustrationen tillsammans med Verktygslådan 3.4.

Projekt:.  ...............................
Plats: .....................................

RISK FÖR LJUSFÖRORENINGAR



FÄRGTEMPERATUR: 3000K**

FÄRGVARIATION: < 3 SDCM

FÄRGÅTERGIVNING: > Ra80 vid R14**

LIVSLÄNGD LJUSKÄLLA: 50 000h vid L70

GARANTITID FÖR DRIFTFEL 2-5 ÅR**

GARANTITID FÖR UTBYTSBARA DELAR 10 ÅR

STÄLLBAR OPTIK/VALBARHET AV OPTIK**

AVBLÄNDNING FINNS**

REKOMMENDATION FÖR LED OCH METALLHALOGEN

DIMBARHET - FABRIKSINSTÄLLDA NIVÅER**

DIMBARHET - NIVÅER SOM JUSTERAS PÅ PLATS**

STYRNING FÖR DRIFTSTATUS**

TILLVAL BEROENDE PÅ APPLIKATION:

Uppfylls Motivera avvikelse:

FÄRGTEMPERATUR VID GRÖNSKA: 4000K/Dynamisk**

LIVSLÄNGD DRIVDON: 

*Läs illustrationen tillsammans med Verktygslådan 3.4.

**Tillämplig för metallhalogen

Projekt:.  ................................
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6  KÄLLFÖRTECKNING
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Källförteckning6 KÄLLFÖRTECKNING

1.  Foto: Ljusarkitektur
2.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Mikael Silkeberg
3.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Karl F Karlsen
4.  Foto: Ljusarkitektur
5.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur
6.  Foto: Ljusarkitektur
7.  Ljusdesign: Ljusgestaltning / Foto: Ljusarkitektur
8.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Mikael Silkeberg
9.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur
10.  Foto: Claudia Kappl
11.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Mikael Silkeberg
12.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur
13.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Mikael Silkeberg
14.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Mikael Silkeberg
15. Foto: Ljusarkitektur
16. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur
17. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Patrik Gunnar Helin
18. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur
19. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur
20. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur
21. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Karl F Karlsen
22. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur
23. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Karl F Karlsen
24.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Mikael Silkeberg
25.  Foto: Alingsås kommun - Patrik Gunnar Helin
26.  Foto: Ljusarkitektur
27.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur
28.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur
29.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Mikael Silkeberg
30.  Foto: Alingsås kommun - Patrik Gunnar Helin
31. okänd
32. okänd
33.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Magdalena Haggärde
34. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur  
35.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur
36. Foto: Viabizzuno
37.  Ljusdesign: Roope Siiroinen / Foto: Alingsås kommun - Patrik  
 Gunnar Helin
38.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Mikael Silkeberg

39.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur
40.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Johan Ödmann
41.  Foto: Ljusarkitektur
42.  Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Mikael Silkeberg
43. okänd
44. Foto: Alingsås kommun - Patrik Gunnar Helin 
45. okänd
46. Ljusdesign: Linneae Tillett / Foto: okänd
47. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Mikael Silkeberg
48. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Alingsås kommun - Patrik Gunnar Helin
49. okänd 
50. Foto: Ljusarkitektur 
51. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Patrik Gunnar Helin 
52. Foto: Ljusarkitektur 
53. Ljusdesign: Paul Traynor / Foto: Alingsås kommun - Patrik Gunnar Helin 
54. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Mikael Silkeberg 
55. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur 
56. Foto: Alingsås kommun - Patrik Gunnar Helin 
57. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: FOX Design 
58. okänd 
59. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur 
60. Foto: Bert Leandersson 
61. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur 
62. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur 
63. Foto: Alingsås kommun - Patrik Gunnar Helin 
64. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Mikael Silkeberg 
65. Ljusdesign: James Wallace / Foto: Alingsås kommun - Patrik Gunnar Helin 
66. Foto: Elsäkerhetsverket 
67. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur 
68. Ljusdesign: Ljusarkitektur / Foto: Ljusarkitektur 
69. okänd 
70. okänd 
71. Ljusdesign: Paul Traynor / Foto: Alingsås kommun - Patrik Gunnar Helin 
72. Ljusdesign: Vesa Honkonen / Foto: okänd 
73. okänd

Bilder på miljöer i Vallentuna är tagna av Ljusarkitektur för projektet eller tillhanda-
hållits av Vallentuna kommun. Kartbilder kommer från Google Maps.
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