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Förord
Denna belysningsstrategi är ett styrande
dokument för hur kommunens belysnings
anläggningar ska utformas och utvecklas. Den
beskriver vilka principer som ska gälla för
ljussättning i kommunen. Strategin innehåller
även vägledande texter som stöd i kommande
arbete. Belysningsstrategin har tagits fram
av hamn- och gatuförvaltningen och Varberg
Energi, med en bred referensgrupp från berörda
förvaltningar och bolag.
Belysningsstrategin utgör ett viktigt
styrdokument för hanteringen av kommunens
belysningsanläggningar, både befintliga men
även de kommande planerade anläggningarna.
Ansvaret, ägandet och förvaltandet av befintliga
belysningsanläggningar samt ansvaret för
tillkommande anläggningar tydliggörs i
Färdigt ljus som är ett gemensamt arbete
mellan Varberg Energi (VEAB) och hamn- och
gatunämnden (HGN). Färdigt ljus kan kortfattat
beskrivas som; VEAB äger och förvaltar
kommunens befintliga belysningsanläggningar
på allmän plats medan HGN ansvarar

för utvecklingen och utbyggnaden av nya
belysningsanläggningar samt för inriktningen
av de befintliga anläggningarnas utveckling, i
nära samarbete med VEAB. Belysningsstrategin
blir ett viktigt verktyg för båda parternas
gemensamma arbete.
Belysningsstrategin innehåller riktlinjer och
rekommendationer som rör huvudsakligen
allmän plats men resonerar även om
intilliggande kvartersmark och fastigheter som
förvaltas av andra aktörer. Vår förhoppning
är att belysningsstrategin ska bli till nytta för
de som utvecklar och förvaltar allmän plats
men även för andra, vars arbete bidrar till att
utveckla Varberg som stad och som destination.

Henrik Petzäll
Förvaltningschef
Hamn- och gatuförvaltningen
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1
Inledning
Belysningsstrategin
Varför en belysningsstrategi?
Varberg är en växande kommun, vilket ställer
krav på förvaltningarnas arbetssätt och
planering. Arbetssätten behöver utvecklas så att
fler parter kan samverka och tillsammans skapa
den goda staden. Gemensamma målbilder är
viktigt.
Mål 1. Stödja gemensamma arbetssätt
vid utvecklingen av kommunens
belysningsanläggningar

Belysningsstrategin behövs för att förenkla
hanteringen av belysningsfrågor för kommunen
vid investeringar och exploateringar; kort sagt,
att slippa uppfinna hjulet varje gång. Tydliga
riktlinjer gör det även lättare för exploatörer att
föreslå och genomföra bra belysningslösningar.
Mål 2. Ge förutsättningar för att skapa en
mer attraktiv, varierad och kreativ ljussättning
och belysning, samtidigt som trygghets- och
säkerhetsaspekter beaktas.

Belysningsstrategin ska bidra till ökad kunskap
och insikt om vad ljus och ljussättning är.
Strategins rekommendationer och riktlinjer
ska bidra till ett attraktivt Varberg. Målet
är att stads- och landsbygdsmiljöer ska bli
attraktivare, tryggare och mer trafiksäkra. Detta
genom stringent, genomtänkt och enhetlig
ljussättning i olika områden.
Mål 3. Aktivt arbeta med energibesparing
genom nya tekniska lösningar, samtidigt som
gestaltningsaspekter beaktas.

Hållbarhet är en hörnsten i belysningsstrategin.
Målet är att minska klimatpåverkan genom att
bland annat aktivt arbeta med energibesparing
genom nya tekniska lösningar, samtidigt som
gestaltnings- och utformningsaspekter beaktas.

Färdigt ljus
Färdigt ljus kan i huvuddrag beskrivas som att
Varberg Energi AB (VEAB) har övertagit
kommunens befintliga belysningsanläggningar
på allmän plats samtidigt som hamn- och
gatunämnden (HGN) fortsatt har rådighet över
dem. Färdigt ljus innebär att VEAB äger och
förvaltar befintliga belysningsanläggningar och
att HGN ansvarar för utveckling av befintliga
anläggningar samt ansvarar för utveckling och
utbyggnad av nya belysningsanläggningar, i
nära samarbete med Varberg Energi. I
ekonomiska termer innebär Färdigt ljus att
VEAB förvaltar belysningsanläggningen och att
HGF betalar en avtalad summa per ljuspunkt.
Genom Färdigt Ljus samlas kompetensen att
äga och driva elanläggningar på ett ställe i
kommunen, vilket ger möjlighet att samordna
och effektivisera gatubelysningsverksamheten
inom kommunkoncernen. VEAB får ett större
samlat uppdrag, vilket förväntas leda till viktiga
stordriftsfördelar genom att resurser, bered
skapsorganisation och fordon samordnas. För
HGF innebär arbetssättet att förvaltningen har
en motpart för frågor avseende belysnings
anläggningen. Ett avtal, i stället för som tidigare
fem, minskar administration och säkerställer
samma servicegrad i hela kommunen.
Förvaltningen beslutar om belysningsstandard
vid ombyggnad och nyanläggning utan att
behöva en egen organisation av den omfattning
som den tidigare modellen krävde.
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HGF och VEAB arbetar gemensamt för att spara
miljön genom minskad energianvändning och
för att med ny belysning öka tryggheten i det
offentliga rummet. Den minskade energi
kostnaden används till att finansiera LEDombyggnaden och öka reinvesteringen i
befintlig belysningsanläggning. Fördelar med
det vita LED-ljuset är att det har god ljuskvalitet
och ger låg energiförbrukning.
Denna belysningsstrategi är ett viktigt styr
dokument för hanteringen av kommunens
belysningsanläggningar och den visar en
gemensam målbild. Strategin är en förut
sättning för att Färdigt ljus ska fungera på ett
bra sätt.

Ljuspolicy, belysningsstrategi,
belysningsplan och teknisk handbok
Kommunens ljuspolicy för utomhusbelysning
beskriver förhållningssätt och ett ramverk
för vad som är styrande vid utveckling och
förvaltning av belysningsanläggningar.
Belysningsstrategin beskriver mer i
detalj hur kommunens befintliga och nya
belysningsanläggningar ska utvecklas och
förvaltas. I vilken takt och i vilken ordning de
befintliga belysningsanläggningarna utvecklas
slås däremot fast i den årliga belysningsplan
som VEAB upprättar. Belysningsplanen utgör
den operativa planen för innevarande års
arbete med befintliga belysningsanläggningar.
Tillsammans visar de båda dokumenten vad
som ska göras, på vilket sätt och när insatserna
görs.

år 1

år 2

nya belysningsanläggningar ska
utvecklas och förvaltas.

”

Teknisk handbok, antagen av hamn- och
gatunämnden (2017-06-19 § 63), beskriver vad
kommunen har för krav på allmän gatu- och
parkmark, inklusive belysning och vatten- och
avloppsanläggningar. Detta för att säkerställa
att anläggningarna uppfyller kommunens
standard avseende funktionalitet och livslängd
och för att underlätta drift och underhåll
av anläggningarna. Vid byggnation av nya
bostadsområden och verksamhetsområden
mm, är den tekniska handboken ett värdefullt
hjälpmedel. Teknisk handbok är avsedd både
för externa exploatörer och konsulter, men
också för personal främst inom hamn- och
gatuförvaltningen, Varberg Energi och Vivab.
Vid planering av belysningsanläggningar
ska både belysningsstrategi och teknisk
handbok användas. Strategin beskriver
riktlinjer för utformning och planering medan
teknisk handbok beskriver tekniska krav på
armaturer, ljuskällor och stolpar. Teknisk
handbok uppdateras kontinuerligt, eftersom
den tekniska utvecklingen går framåt, medan
belysningsstrategin ska fungera betydligt längre
som produkt.

år 3

VAD?VAD?
HUR?HUR?

BELYSNINGSSTRATEGI

Riktlinjer

HUR?HUR?

TEKNISK HANDBOK

Tekniska krav

I VILKEN
I VILKEN
BELYSNINGSTAKT?
TAKT?
PLAN
I
VILKEN
I VILKEN
ORDNING?
ORDNING?

ska beskriva
”hurBelysningsstrategin
kommunens befintliga och

BELYSNINGSPLAN

BELYSNINGSPLAN

år 4

BELYSNINGSPLAN

år 5

och så vidare...
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Varför är ljus viktigt?
Innan det elektriska ljuset uppfanns var
människor tvungna att själva bära med sig
sitt ljus under dygnets mörka timmar. När det
elektriska ljuset slog igenom blev ett helt annat
slags stadsliv möjligt.
Ljuset är viktigt av flera anledningar. Det
handlar om trygghet och säkerhet men
också om att ljuset, rätt använt, kan göra
stadsmiljön vacker, stadsrummet attraktivt
att vistas i och staden till ett intressant
besöksmål. Som investering betraktat är ljus
ett kostnadseffektivt sätt att locka människor
att uppehålla sig i staden, förutsatt att där
finns något vackert att belysa.

Rumslighet
Ljus på fasader och andra vertikala ytor hjälper
oss att förstå hur stadsrummen är uppbyggda,
vilket är positivt för tryggheten.

Orientering
Ljussatta landmärken, som till exempel broar,
torn och höga hus, gör staden läsbar. Upplysta
skyltar med gatunamn och -nummer bidrar
också till att människor hittar rätt.

Sammanhang
Ljuset visar vad platsen används till. Ett
väl ljussatt torg har annan belysning än en
parkeringsplats och en bra bostadsgata har inte
samma belysning som en motorväg.

Atmosfär
En stads atmosfär påverkas av vilka platser och
byggnader som framhävs; historiska byggnader
ger ett annat uttryck än kommersiella. Olika

ljusfärger skapar också olika stämningar;
gulaktigt ljus upplevs ofta som mysigt medan
blåaktigt ljus känns spöklikt och kallt.

Identitet och status
En stad med genomtänkt belysning ger ett gott
intryck. Om belysningen dessutom framhäver
det som är unikt och vackert får staden en
tydlig identitet inte bara dagtid utan även under
dygnets mörka timmar. När stadens olika stråk
och platser får väl planerad belysning får de en
tydligare identitet och karaktär.

Marknadsföring
En satsning på ljus kan fungera som reklam för
en hel stad. En annan form av marknadsföring
är fasadbelysning.

Säkerhet
Säkerhet brukar beskrivas som den faktiska
risken att utsättas för brott, ordningsstörningar
eller olyckor. Ljus gör att vi ser varandra och
var vi sätter fötterna. Ljus är med andra ord
viktigt för trafiksäkerheten, för både fotgängare,
cyklister och bilister.

Trygghet
Trygghet kan beskrivas som individens
upplevelse av säkerheten. Stadens ljus påverkar
människors upplevelse av trygghet - eller
otrygghet.
Rätt ljus på rätt plats är positivt för människors
rörelser i staden nattetid och gör att fler vågar
vara ute. Fel ljus på fel plats kan istället skapa
otrygghet och utsatthet.
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Ljus på fasader gör att vi förstår hur stadsrummen är uppbyggda,
vilket är positivt för tryggheten. Stortorget i Helsingborg.
Ljus framhäver det vackra och ger trygghet.
Posthusplatsen, Malmö.

Ljus visar vägen och ger ett välkomnande
intryck. Berlin Philharmonie.

Ljus ger platser en tydlig identitet. Sittpuckar vid
Påskbergsskolan, Varberg.

Ljus skapar glädje och välbefinnande hos människor.
Tillfällig discotunnel under Drömljus i Helsingborg, 2018.

Ljus i stadsrum
”För att mäta ljusets kvalitet måste man
utgå ifrån hur vi upplever det. Detta är
så självklart att det känns märkligt att
skriva om det. Ändå har detta ansetts
lite suspekt och man har många gånger
förlitat sig på ”objektiva” mätinstrument.
Problemet med dessa mätinstrument är
att de inte fungerar på samma sätt som
det mänskliga ögat /…/ Mätinstrumenten
kan mäta ljusstrålningens egenskaper,
medan ett synintryck relaterar till
tidigare intryck, förväntningar mm.”
(Larsson, 1999)

Ljusnivå
Ljusnivå är förhållandet mellan ljust och mörkt
och kan graderas likt en gråskala. Hög ljusnivå,
det vill säga mycket ljus, framstår ofta som
något eftersträvansvärt. Visserligen gör mycket
ljus det lättare för detaljseendet (en synvinkel
om 2 grader) men inte för omgivningsseendet
(170 grader), vilket är det vi använder mest
för att få en snabb uppfattning om miljöerna
vi vistas i. Vårt omgivningsseende fungerar
väl även vid låg belysningsstyrka och det är
snarare ljusets fördelning i rummet som stödjer
rumsupplevelsen. Ljus på fasader och andra
vertikala element gör att rummet upplevs som
ljust, även om ljusnivån på marken kanske är
låg. Mycket ljus på marken gör inte att den
upplevda ljusnivån blir hög. Det är därför
viktigt att inte stirra sig blind på lux-värden för
markytor.
Upplevelsen av en ljusnivå påverkas också av
betraktarens föregående miljö. När man till
exempel går inomhus efter att ha varit ute en
solig dag upplevs rummet som väldigt mörkt.
Generellt ökar den upplevda tryggheten när
man rör sig från mörker till ljus, jämfört med
tvärtom.

Sju begrepp om hur vi uppfattar ljus
(Liljefors, 1997):
Ljusnivå – hur ljust respektive mörkt det är på
en given plats, till exempel i ett rum
Ljusfördelning – var det är ljusare
respektive mörkare
Skuggor – var de faller och deras karaktär
Reflexer – var de finns och deras karaktär
Bländning – var den finns och hur
märkbar den är
Ljusfärg – hur ljusets färgton uppfattas
Färger – om de ser naturliga eller
förvanskade ut

Ljusfördelning
Ljusfördelningen påverkar rummets karaktär
och är ett av de viktigaste gestaltningsmedlen.
En ensam strålkastare i ett mörkt rum kan
skapa en dramatisk upplevelse men samtidigt
dominera så kraftigt att inget annat syns.
En jämn belysning utan variation ger lätt en
monoton och platt karaktär, vilket kan leda
till ökad trötthet. En varierad ljusfördelning
stimulerar däremot synsinnet och ger ökad
vakenhet. För att seendet ska bli behagligt
måste det finnas en balans mellan rummets
ljusare och mörkare delar. Mjuka övergångar
medger större skillnader i ljusnivå utan att man
blir bländad av de ljusa partierna.

Skuggor
Skuggor hjälper oss att uppfatta formen
av de föremål som omger oss. Dagsljus ger
skuggor som vi uppfattar som naturliga och är
basen för vår tolkning av former. Vid arbete
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med belysning är det därför viktigt att se till
att skuggor inte ger en förvanskad bild av
verkligheten.
Ljus som kommer från en liten källa placerad
långt bort, som till exempel solen eller en
strålkastare, gör att skuggor blir hårda. Ljus
från flera ljuskällor och riktningar, eller ett
indirekt ljus från ljusa rumsytor, gör att skuggor
blir mjuka. Alltför mycket kontraster och hårda
skuggor kan skapa en orolig miljö som tröttar
seendet. Samtidigt gör avsaknad av skuggor att
ljusmiljön upplevs som enformig, platt och
svårare att bedöma avstånd i.

Skuggor gör att vi uppfattar formen på de föremål som
omger oss. Israels plads, Köpenhamn.

Reflexer
Reflexer är ytspeglingar som uppstår när ljuset
reflekteras i en blank yta. I dagligt tal kallar
vi det glans, blänk eller glitter. Det kan vara
ljus som reflekteras i en havsyta som glitter
eller att ett markmaterial blänker i ljuset.
Olika markmaterial reflekterar olika mycket,
jämför till exempel en mörk nylagd asfalt med
en granityta som innehåller små glänsande
mineraler. Kombinationen av ljus och ytans
reflektion kan ge trevliga reflexer. Samtidigt
är det viktigt att undvika oönskade reflexer
från blanka material eftersom detta skapar
bländning och obehag.

Bländning
Bländning är en reaktion på att synfältet
innehåller alltför stora ljushetskontraster.
Bländning gör att ögat ansträngs och får
svårare att adaptera till mörkare miljöer.
Bländning kan delas in i två kategorier:
störande bländning och direkt synnedsättande
bländning. Ett exempel på störande bländning
är när det står dåligt avskärmade lampor
längs en väg, vilket ger ett störande ljus även
om de inte påverkar förmågan att se och läsa
av omgivningen. Däremot gör en mötande
bils helljus att ögats förmåga att se under en
kort stund kraftigt försämras – detta är ett
exempel på synnedsättande bländning. En
starkt lysande armatur mot en i övrigt mörk
miljö kan också ge synnedsättande bländning.
Dessutom får människor med åren en sämre
förmåga att klara av bländning eftersom ögat
blir grumligt med åren. Bländfri belysning är en
tillgänglighetsfråga.

Olika markmaterial reflekterar olika mycket ljus. Jämför
här en mörk granitbeläggning och ledstråken av metall.
Nörreport station, Köpenhamn.

Genomtänkt placering av ljuskällor kan framhäva
arkitekturen på ett vackert sätt och samtidigt ge bländfri
belysning. Räckesbelysning på Cirkelbroen, Köpenhamn.
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Att arbeta med belysning
I det här avsnittet presenteras tips för en god
ljussättning. Det behövs både kunskap om ljus
och en målbild för hur platsen/rummet ska
användas och upplevas för att ljussättningen
ska bli bra.

Mörker – en förutsättning för ljus
Utan mörker, ingen upplevelse av ljus. Det
finns många exempel på hur det ropas på mer
ljus för ökad trygghet och nya upplevelser men
faktum är att om det inte finns kvar mörka
miljöer så blir upplevelsen av staden tröttande,
enformig och därmed otrygg. Vi bör tänka oss
mörkret som en bas ur vilken vi mejslar fram
upplevelsen av staden. Lägg till ljus där många
av oss promenerar och cyklar, lägg till ljus på
vackra hus, träd och detaljer och låt det vara
mörkt runtomkring. Genom rätt fördelning
av ljus och mörker får vi en intressant och
samtidigt trygg stad.

rätt fördelning av ljus
”ochGenom
mörker får vi en intressant och
samtidigt trygg stad.
”

Belysta fasader gör rummets form lättare att uppfatta
och är positivt för tryggheten. Hjälmarkajen och Malmö
högskola, Malmö.

Planering och ljusfördelning
Det första som behöver göras är att analysera
nuläget och med det som bas ta fram förslag
på önskvärd förändring. Devisen bör vara rätt
ljus på rätt plats – och det kan innebära att
man lägger till belysning men det kan lika gärna
handla om att ta bort oönskat och störande ljus.
Ljuset i ett gatu- eller parkrum hjälper oss att
förstå hur det är uppbyggt. Ljus på vertikala
ytor underlättar orienteringen och gör att
ljusnivån i rummet upplevs högre än om bara
marken belysts. Ljus på vertikala ytor kan till
och med göra att anläggningen i sin helhet
blir mer energieffektiv, genom att ljuset på
markytorna inte behöver överdrivas. Vid
gestaltningen är rummets öppenhet/slutenhet,
storlek, riktningar och entréer viktiga faktorer
att beakta.
Hur belysningen är utformad och vad som
framhävs påverkar upplevelsen i stor
utsträckning. Att framhäva en historisk byggnad
ger ett uttryck, medan en kommersiell byggnad
som framhävs ger ett annat.

Mörker behövs i staden som motvikt till allt ljus. Där det
är mörkt finns också möjligheter att lägga till ljus vid
särskilda tillfällen. Gamla kyrkogården längs Södergatan,
Helsingborg, under Drömljus 2018.
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Ljuspunktshöjd och skala
Upplevelsen av ett rum påverkas mycket av
ljuspunkternas höjd. Högt placerade ljuspunkter
ger ett offentligt och storskaligt intryck – som
människa känner man sig ganska liten.
Dessutom upplevs skuggorna som onaturliga,
till exempel blir skuggor i ansiktet förvrängda,
vilket kan skapa otrygghet. För trafikleder och
andra bildominerade miljöer är det dock en
lösning som fungerar väl, eftersom man då får
ett längre avstånd mellan stolparna, vilket är
ekonomiskt fördelaktigt.
Lågt placerade ljuspunkter ger ett mer
mänskligt och intimt intryck. Då ljuspunkter
placeras under ögonhöjd, i form av pollare, blir
följden dock att det inte går att urskilja mötande
människors ansiktsuttryck. Detta kan göra att
platsen upplevs som otrygg. Pollarbelysning ska
användas endast i särskilda miljöer där
belysningen behöver tonas ner, till exempel nära
havet där man vill ha sparsamt med ljus.
Belysningsanläggningens skala berättar om vad
rummet används till. Tyvärr finns det
fortfarande här och var stadsgator vars
belysning liknar motorvägsbelysning och torg
som liknar parkeringsplatser.

Rätt ljusnivå
Vid belysningsplanering gäller det att hitta
rätt ljusnivå så att det nya som läggs till inte
gör att det gamla upplevs som mörkt och
otryggt. Om en byggnad eller ett område
får en ljusnivå som är väsentligt högre än
omgivningen blir resultatet att det mörka

Väl placerade ljuspunkter gör det lätt att orientera sig.
Armaturer på fasaden ger ett behagligt, indirekt ljus för
de som passerar. Halmstad station.

upplevs som ogenomträngligt mörkt. Och då
är risken att man ljussätter det mörka för att
komma ikapp, vilket leder till något som kallas
ljusinflation. Vid varje tillägg av belysning ska
ljusnivån därför noga analyseras. Lägsta möjliga
ljusnivå för att uppnå önskat resultat ska alltid
användas.

Rätt ljusfärg
Valet av ljusfärg (färgtemperatur) påverkar
upplevelsen. Ett varmt ljus som går åt det gula
och röda hållet upplevs ofta som stämningsfullt,
tryggt och avslappnande medan ett mer
blåaktigt ljus lätt upplevs som spöklikt och
kallt. Ett medvetet val av olika ljusfärger kan ge
intressanta effekter.
Generellt gäller att många människor trivs bäst
med ett varmvitt ljus istället för ett ljus som drar
åt blått. Välj därför ett varmvitt ljus i de miljöer
där människor vistas och färdas som fotgängare
och cyklister. I de miljöer som domineras av
biltrafik kan en kallare ljusfärg vara lämplig,
särskilt med tanke på att ett sådant ljus är mer
energieffektivt. Se även avsnittet ljusfakta och
förklaringar.

Undvik ljusföroreningar
I våra städer kan vi sällan uppleva stjärnhimlen.
Ströljus från gator, torg, hamnar och spår
områden ger ett ljus som reflekteras i molnen
och ibland syns som ett ljust sken ovanför en
stad. Ljuset stör människor men även växter
och djur. Det är därför viktigt att undvika
uppåtriktat ljus och att skärma av ljuskällor så
att ljuset hamnar där det gör nytta istället. Att

Lågt placerade ljuspunkter ger ett mänskligt och intimt
intryck. Utemiljön vid Malmö Live.
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Ett medvetet val av olika ljusfärger kan ge intressanta effekter. Här har byggnaden ett
varmt ljus och platsen ett kallt. S:t Johannes kyrka, Triangeln, Malmö.

minimera ljusföroreningar är fördelaktigt för
upplevelsen av ljuset, för miljön och även för
plånboken.

Val av armaturer, ljuskällor 		
och kulörer på utrustning
Armaturtyper väljs utifrån den ljusfördelning
som önskas för det aktuella stadsrummet.
Först när det finns ett helhetstänk kring ljus
sättningen väljs produkter. Armaturer och övrig
utrustning behöver vara av god kvalitet för att
hålla länge och för att kunna hanteras på ett
smidigt sätt vid drift och underhåll.
Ljuskällor ska vara energieffektiva och ha
ett ljus med god färgåtergivning. God färg
återgivning handlar inte om hur ljuset ser
ut utan om hur korrekt färgen på de belysta
föremålen återges. Se även avsnittet begrepp
och förklaringar.
När äldre belysning ersätts med LED-ljus kan
fler belysningspunkter behövas. De gamla

armaturerna ger ströljus långt åt sidorna,
medan de moderna LED-armaturerna ger ett
tydligt avgränsat ljus. Detta kan medföra att
exempelvis gång- och cykelvägar längs gator kan
behöva kompletterande belysning. Stolpar kan
också behöva placeras tätare.
Enhetlighet vad gäller kulörer på armaturer
och stolpar ska eftersträvas. För anvisningar
kring kulörer för kommunens olika områden, se
teknisk handbok.

Underhåll
Ett gott underhåll är viktigt för tryggheten.
Bristande underhåll skapar otrygghet eftersom
anläggningar som inte lyser eller är trasiga
signalerar att ingen bryr sig om miljöerna.
Olika delar av staden kräver olika intervall
för funktionskontroller och underhåll som
till exempel rengöring av armaturer och
ljuskällor. Generellt gäller att stadskärnan bör
ha ett tätare underhållsintervall, på grund av
luftföroreningar och ökat slitage.
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Hållbarhet
Styrning
Med ny teknik finns goda möjligheter att styra
ljusnivåerna i staden på ett smart sätt. Ett
vanligt sätt är att nattsänka gatubelysningen så
att ljusnivån (och därmed energiförbrukningen)
sänks. Att släcka varannan ljuspunkt för att
spara energi är däremot en mycket dålig metod
för energibesparing eftersom den ger en sämre
upplevelse och risk för otrygghet och olyckor.
Lekplatser och idrottsanläggningar kan också
ha tidsstyrd belysning eller en manuell styrning
för brukarna själva. Eventuellt kan också
stadens accentbelysning i staden styras så att
ljusnivåerna följer omgivningens ljusnivåer.

Energieffektivitet
Energieffektivitet är en viktig aspekt på
armatur- och ljuskälleval. Armaturer har
en lång livslängd och en större del av deras
miljöpåverkan sker under driftsfasen.
Numera har även ljuskällan lång livslängd.
Minsta möjliga energiåtgång för kommunens
belysningsanläggningar ska eftersträvas, utan
avkall på ljuskvalitet och trygghet.

Vad gäller den ekologiska hållbarheten handlar
det bland annat om att se till att belysnings
anläggningarna inte stör flora och fauna. Som
beställare har kommunen även möjlighet att
ställa krav på belysningskomponenters miljö
påverkan vid produktionen. Varbergs kommun
ska sträva efter att minska sitt ekologiska
fotavtryck så mycket som möjligt.
Den sociala hållbarheten handlar om att skapa
en attraktiv och hållbar livsmiljö där människor
trivs och vill vistas. Hur den nattliga staden
ser ut är av stor betydelse för människors
upplevelse av trygghet.

Miljöbalken styr
Ljus kan under vissa förhållanden upplevas som
störande. Det är viktigt att vid planering och
projektering se till att ljusstörningar undviks
eller minimeras. Ljusstörningar som medför
olägenheter för omgivningen kan klassas som
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Hållbarhet – mer än energi
Hållbarhet brukar beskrivas utifrån tre olika
dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. Hur vi planerar och genomför
stadens belysning har beröringspunkter med
alla tre dimensionerna. När det handlar om
ekonomi är det belysningsanläggningens
investerings- och driftskostnad, inklusive
energieffektivitet, som brukar tas upp.

Om armaturerna inte riktas rätt blir resultatet inte
särskilt bra. Skylten till Brf. Örnen är upplyst till hälften.
Spångatan, Malmö.

Fästningen

Stolparna skymmer inte den viktiga siktlinjen mot fäst
ningen. En placering i mittrefugen skulle gjort det omöjligt
att uppleva fästningen på håll. Södra vägen, Varberg.

Platsspecifik och genomtänkt belysning framhäver det
som är intressant i staden. Här visas maskineriet i den
öppningsbara bron. Hjälmarebron, Malmö.
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Belysningens verktyg
Att välja vad som ska belysas, varför och på
vilket sätt är viktiga frågor vid planeringen av
en belysningsanläggning. Som stöd vid val
av armatur och princip presenteras här en
verktygslåda att använda sig av. Varje projekt
är unikt, vilket gör att det varierar vilka verktyg
som passar bäst och i vilken omfattning de ska
användas.

Belysning för tryggare 		
gång- och cykelväg

Lykta

Väl avbländad tunnelbelysning med rätt ljusnivå
i förhållande till omgivningen kan vara positiv
för både säkerhet och trygghet.

En lykta ger ett rumsskapande allmänljus utan
för stora kontraster. Lyktan tillför ett dekorativt
värde både dagtid och på kvällen. Lyktor är ofta
helt avskärmade uppåt för att undvika onödigt
ströljus.

Avskärmad stolparmatur
Avskärmade armaturer belyser rummet utan att
själv vara synliga. Med planglas på armaturen
undviks ljuspunkter som ögat dras till. Detta
passar bland annat i stadsmiljö där en hög
visuell komfort önskas.

Belysning från fasad
För att undvika stolpar och för att få till ett
välriktat ljus kan en fasadmonterad belysning
vara den bästa lösningen. Avtala med
fastighetsägare om montering på fasad.

Avskärmad stolparmatur 			
vid gång- och cykelbana
Cykelbanans egna belysning samordnas med
gatans belysning. Att samla flera belysnings
punkter på samma stolpe är ofta bra för
helheten.

När inte bara vägen utan också den närmaste
omgivningen ljussätts ökar tryggheten. Detta
gäller särskilt i natur- och parkmiljöer.

Tunnelbelysning

Låg belysning
Med låg belysning menas pollarbelysning
eller annan lågt placerad belysning. Låg
belysning har fördelen att den inte dominerar
sin omgivning, förutsatt att armaturen är väl
avbländad. Pollarbelysning fungerar särskilt väl
längs exempelvis kajkanter där den ger säkerhet
utan att förta intrycket av vattnet.

Integrerad belysning
Belysning som är integrerad i bänkar eller
andra arkitektoniska element kan framhäva
intressanta former och detaljer.

Strålkastare på stolpe
Strålkastare ger ett väl avskärmat ljus som
kan användas för att framhäva utvalda delar
av omgivningen. Mötesplatser kan aktiveras
och uttryck och stämningar kan skapas.
Använd bländskydd för att minska riskerna för
bländning och obehag.
Strålkastare kan användas för att lyfta fram
intressant växtlighet.
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PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Armaturval och principlösningar
Lykta

Avskärmad stolparmatur

Belysning från fasad

Avskärmad stolparmatur
vid gång- och cykelbana

Belysning för tryggare
gång- och cykelväg

Tunnelbelysning

Låg belysning

Integrerad belysning

Strålkastare på stolpe

Markstrålkastare

Belysning av konstverk

Dekorativ belysning

Fasadbelysning

Belysning inifrån

Belysning av entréer

Ovan: Låg belysning längs cykelväg samt upplyst stationsbyggnad,
Triangeln, Malmö. Höger: Väl avbländad pollarbelysning utmed kajkant,
innerhamnen i Varberg.
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Belysning för tryggare
gång- och cykelväg

Tunnelbelysning

Låg belysning

Integrerad belysning

Dekorativ belysning

Armaturval och principlösningar
Strålkastare på stolpe

Markstrålkastare

Belysning av konstverk

Fasadbelysning

Belysning inifrån

Belysning av entréer

Markstrålkastare

Fasadbelysning

Markstrålkastare kan fungera bra för att
lysa upp träd och visa upp årstidsväxlingar.
Markstrålkastare kan även hjälpa till att belysa
konstverk eller andra vertikala element. Var
medveten om att markstrålkastare kan blända
betraktaren och att skötsel och underhåll kan
vara krävande.

Fasadbelysning kan framhäva ett hus på en
plats och det vackra på byggnaden.

Belysning av konstverk
Ett välriktat ljus kan accentuera konstverk.
Ljuset kan komma från stolpmonterade
strålkastare och/eller markinfällda armaturer.

Dekorativ belysning
På speciella platser kan belysning bidra till att
skapa en viss stämning vid fest och stödja olika
typer av evenemang.
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Belysning inifrån
Ljus från fönster i byggnader, vare sig de är
publika, kommersiella eller privata, bidrar till
trygghet och attraktivitet i staden.

Belysning av entréer
Belysta entréer är välkomnande och ger en ökad
trygghet.

Belysning som är integrerad i arkitekturen. Israels plads, Köpenhamn.
Ljus kan göra en plats unik och öka tryggheten.
Passage under Langebro, Köpenhamn.

Markstrålkastare som belyser exempelvis träd ska användas
med försiktighet men kan vara en bra lösning på vissa platser.
Nykredits kontor, Kalvebod brygge, Köpenhamn.

Ljus som liknar en stjärnhimmel. Hyllie torg, Malmö.

Lyktor ger ljus både på gatan och på fasaderna, vilket är
positivt för upplevelsen av stadsrummet och för tryggheten.
Ahlefeldtsgade, Köpenhamn.

2
Det nattliga Varberg — idag och imorgon
I detta kapitel beskrivs nuläge och målbild
för de geografiska områdena Varbergs
stad, stadskärnan och kommunens mindre
orter. Tillsammans med det tematiska
kapitlet 3 Typmiljöer - principer och förslag
tecknas en helhetsbild av hur kommunens
belysningsanläggningar bör utvecklas.

Varbergs stad

Riktlinjer för Varbergs stad
»» Använd belysning för att visa upp det
historiskt intressanta i Varberg
»» Framhäv det vackra – och det behöver
inte vara samma på natten som på dagen
»» Gör staden lätt att orientera sig i med
hjälp av ljus

Nuläge
Varberg är en stad med många kvaliteter:
havsnära, grön och med en unik stadskärna.
Fästningen är ett landmärke som präglat och
fortfarande präglar staden och dess omgivningar
och ger den en speciell identitet.
Mycket av det vackra med Varberg syns idag
dåligt när skymningen faller. Det finns en upplyst
strandpromenad och fästningen har ett svagt
ljus som framhäver dess konturer på ett vackert
sätt. Samtidigt saknar många andra byggnader
och miljöer ett ljus som framhäver det unika och
som skapar trygghet och underlättar människors
rörelse genom staden. Historiskt sett har
belysning mestadels betraktats som en teknisk
nödvändighet och tonvikten har legat på pålitlig
teknik och god driftsekonomi.

Målbild
I morgondagens Varberg används ljus för att göra
staden lätt att orientera sig i. Viktiga byggnader
och andra målpunkter ljussätts. Belysningen
längs gator och vägar är enhetlig men särskilda
platser och stråk får annan, avvikande belysning.

Foton till höger, uppifrån och ned: 1. Strandpromenaden
vid Kåsa, fotograf Simon Lautrup, 2. Varbergs torg,
fotograf Hidvi Group, och 3. Societetsparken sommartid,
fotograf Hidvi Group.
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Varbergs stad - landmärken, stråk och delområden

E

LANDMÄRKEN
1. Stadshotellet
2. Sparbanken
3. Rådhuset
4. Varbergs kyrka
5. Varmbadhuset
6. Societetshuset
7. Hamnmagasinet
8. Tullhuset
9. Kallbadhuset
10. framtida Hoken
11. Stationshus anno 1880
12. Stationshus anno 2025
13. Varbergs teater
14. Tvillinghusen
15. Stadshus C
16. Stadshus A
17. Rantzauklippan
18. Fästningen
19. Rosenfredsskolan
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Landmärke att belysa
Viktiga gator utanför
stadskärnan
Upplevelsestråk
Ev. framtida gata
Fördjupningsområde
A-H, se sid 54-55
Stadskärnan
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Landmärken
Belysta landmärken gör det lättare att orientera
sig i staden. Här presenteras de viktigaste
landmärkena i centrala Varberg. En genomtänkt
ljussättning av dessa gör att stadens skönhet
visas upp även nattetid.
Stadshotellets (1) fasadbelysning bör omfatta
byggnadens alla våningsplan och även framhäva
taket. Ansvar: Varbergs Fastighets AB.
Sparbanken (2) bör få en ljussättning som
lyfter fram byggnadens karaktär och färg.
Ansvar: Sparbanken.
Rådhuset (3) bör lyftas fram med en varsam
ljussättning. Ansvar: Varbergs Fastighets AB.
Varbergs kyrka (4) behöver ny fasadbelysning
som är jämnare än idag och som framhäver
tornet och entréerna på ett vackert sätt. Ansvar:
Svenska kyrkan.
Varmbadhusets (5) torn är belyst idag men hela
byggnaden bör visas fram. Ansvar: Varbergs
Fastighets AB.
Societetshuset (6) är obelyst och bör belysas
för att göra huset och Societetsparken mer
attraktiva. Ansvar: Varbergs Fastighets AB.
Hamnmagasinet (7) bör ljussättas för att
göra Sjöallén mer attraktiv. Ansvar: Varbergs
kommun.
Tullhuset (8) bör få en permanent ljussättning
som framhäver byggnadens vackra detaljer på
ett bra sätt. Ansvar: Varbergs Fastighets AB.
Kallbadhuset (9) bör ljussättas på ett
spännande sätt som gör att det blir ett tydligt
landmärke även nattetid. Takkupolerna bör
särskilt framhävas. Ansvar: Varbergs kommun.

En publik byggnad på Hoken (10) är ett framtida
landmärke som planeras och gestaltas i
samband med det nya området Västerport.
Ansvar: Varbergs kommun.
Stationshus anno 1880 (11) bör ljussättas för att
bidra till tryggheten för gång- och cykelstråken
till den nya stationen. Ansvar: Jernhusen.
Stationshus anno 2025 (12) ska vara ett tydligt
landmärke i staden och dess ljussättning ska
arbetas fram i samband med övrig gestaltning
och planering. Ansvar: Jernhusen.
Varbergs teater (13) har idag en fasadbelysning
med ett vackert ljus vid entréerna. Eventuellt
behöver belysningen kompletteras. Ansvar:
Varbergs kommun.
Tvillinghusen (14) vid Eskilsgatan bör ljussättas
så att de två byggnaderna kan uppfattas
som en port in i den gamla staden nattetid.
Både fasader och tak bör framhävas. Ansvar:
Varbergs Fastighets AB.
Stadshus C/Varberg Direkt (15) är ett
viktigt landmärke för invånarna som besöker
kommunen. Entrén bör vara tydlig och
välkomnande och utformas i samklang med
parkens belysning. Ansvar: Varbergs Fastighets
AB (ägare)/Serviceförvaltningen (förvaltare).
Stadshus A (16) bör ljussättas på ett sätt som
framhäver hela den äldsta byggnadsdelen.
Ansvar: Varbergs kommun.
Rantzauklippan (17) bör ljussättas på ett sätt
som gör den synlig från strandpromenaden.
Ansvar: Varbergs kommun.
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Fästningen (18) har en väl genomförd
ljussättning i alla riktningar utom mot hamnen.
När hamnen flyttas finns goda förutsättningar
att komplettera med ljus åt det hållet också.
Ansvar: Statens fastighetsverk.
Rosenfredsskolan (19) bör ljussättas så att
byggnaden blir synlig på håll även nattetid.
Både fasader och tak bör framhävas. Särskild
hänsyn ska tas till konstverket på byggnadens
norra sida. Ansvar: Varbergs kommun.

Prioritering av landmärken (A-C)
De landmärken som pekas ut i denna strategi
har samtliga stor betydelse för sitt omland.
Några av de befintliga landmärkena är särskilt
angelägna att belysa på grund av sin betydelse
och sitt läge i staden. Dessa har klassats som
prioritet A.
Prioritet A
1. Stadshotellet		
3. Rådhuset		
6. Societetshuset		
18. Fästningen 		

2. Sparbanken
4. Varbergs kyrka
9. Kallbadhuset
19. Rosenfredsskolan

Andra befintliga landmärken finns i områden
som är under utveckling och gränsar till
pågående stadsutvecklingsprojekt. De kan
genomföras något senare och får därmed
prioritet B. I gruppen återfinns även Stadshus
A, som ingår i föreslaget fördjupningsområde
Esplanaden.

Prioritet B
5. Varmbadhuset		
8. Tullhuset		
16. Stadshus A

7. Hamnmagasinet
12. Stationshus anno 2025

I gruppen prioritet C finns flera befintliga
landmärken. Ett av dem är Varbergs teater,
vars entrébelysning ger karaktär nattetid,
även om hela byggnaden ännu inte är ljussatt.
I gruppen finns även framtida landmärke, en
kommande byggnad på Hoken, som byggs först
om ett antal år. Om resurserna för ljussättning
är begränsade är framtida Hoken och Varbergs
teater de viktigaste i denna grupp.
Prioritet C
10. framtida Hoken
13. Varbergs teater
15. Stadshus C		

11. Stationshus anno 1880
14. Tvillinghusen
17. Rantzauklippan

Framtida landmärken
När staden växer och utvecklas kan det bli
aktuellt med nya landmärken. Ett exempel
är den planerade vattenreservoaren VÅGA i
Träslövsområdet, vilken bör framhävas med
ljus.
Huruvida nybyggnationer är lämpliga att bli
belysta landmärken bör bedömas från fall till
fall, utifrån aspekter som rumsupplevelse,
trafiksäkerhet samt natur- och kulturmiljö.

VÅGA - den planerade vattenreservoaren i östra Varberg.
Illustration ur tävlingsförslag, White arkitekter.
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Stadskärnan
Nuläge
De flesta vanliga gatorna i stadskärnan har
belysning som inte gör stadsrummen rättvisa.
Belysningen sitter på många ställen alltför
högt för att passa till den låga bebyggelse som
är karaktäristisk för Varberg. Armaturerna
har en teknisk karaktär (koffertarmaturer)
och ljuskällorna med högtrycksnatrium ger
ett gult ljus med dålig färgåtergivning. Några
gator har dock andra belysningslösningar,
däribland gågatan Kungsgatan, Norrgatan och
Borgmästargatan, som alla har gammaldags
lyktor på stolpar. Av dessa tre skiljer västra
delen av Norrgatan ut sig. I samband med
att gatan byggdes om till gångfartsområde
bestyckades armaturerna med LED som ger ett
varmvitt ljus.
De senaste årens ombyggnader av centralt
belägna gator har lett till att Lorensberg och
gatorna som omger centrum har fått bättre
ljuskvalitet och en belysning som är mer
genomtänkt. Kontrasten till det gula ljuset i
resten av stadskärnan är stor.

övrig utrustning ska vara enkla i formen och
påverkade av de klassiska idealen med balans
och symmetri. Ljuskällan ska ge ett varmt ljus.
Stadsmiljöprogrammets riktlinjer ska
fortsatt gälla. Som tillägg gäller även att
belysningslösningar med bra ljuskvalitet
och energieffektiva ljuskällor ska väljas vid
investeringar och reinvesteringar. Belysningen
ska också harmoniera med byggnadshöjderna
och med de olika gatornas karaktär. Det bör
till exempel vara skillnad mellan belysningen
på gågator och gångfartsområden jämfört med
övriga stadsgator. Gator med större inslag
av handel bör utformas på ett särskilt sätt.
För anvisningar om gatornas utformning,
se underrubriken centrumgator i kapitel 3
Typmiljöer - principer och förslag.
Vissa platser och stråk är viktigare än andra vad
gäller gestaltningen, till exempel Torggatan,
och bör hanteras som särskilda satsningar vid
investering och reinvestering. Se även kapitel 5
Fördjupningsavsnitt.

Målbild

Riktlinjer för stadskärnan

Genom en förbättrad belysning i stadskärnan,
både standardbelysning och särskilda
satsningar, upplevs stadsrummen som tryggare
och mer attraktiva.

»» Låt belysningen harmoniera med gatornas
karaktär och byggnadernas höjd
»» Avsätt medel för belysning i samband med
investeringar som rör utveckling av viktiga
platser och stråk
»» Reinvestera i ny belysning på ett sätt som
är ekonomiskt rimligt, för de gator som
inte byggs om inom en överskådlig framtid

Varberg har många särskilt fina byggnader som
bör framhävas med hjälp av ljus. Några av dem
förvaltas av kommunen själva genom Varbergs
Fastighets AB och detta ger goda förutsättningar
för en positiv utveckling. Konst som framhävs
på ett bra sätt förskönar också staden. Se
särskild karta med förslag på landmärken och
konstverk att ljussätta, se sid 23 och 27.

Riktlinjer
Stadsmiljöprogrammet från 1999 (”Riktlinje
för gaturummets detaljutformning och
möblering”) anger att gatans möblering och
beläggning ska harmoniera med byggnaderna
och stadsmiljön. Gatorna i stadskärnan ska vara
belagda med natursten. Belysningsstolpar och

Stadskärnans belysning bör bytas ut mot mer effektiv
belysning med bättre ljuskvalitet. Stolpar bör vara lägre
än på bilden. Prästgatan.
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Stadskärnan - konstverk, gågator och handelsstråk
Handelsstråk
Befintlig och
framtida gågata/
gångfartsområde
Stadskärnan
KONSTVERK
1 Badande ungdom
2 Vattenbärare
3 Stilla rörelse
4 Hålrum
5 Gossen med Guldgåsen
6 Vattenstenar
7 Gustav Ullman – staty
8 Minnesmonumentet
Kungaval fredsfördraget i
Varberg 1343
Landmärken, se karta sid 21
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Viktiga stadsgator
utanför stadskärnan
Nuläge
Vissa av gatorna utanför men nära stadskärnan
får inom en snar framtid ett nytt utseende i
och med att den nya järnvägsstationen och
Västerport växer fram. Längs många av gatorna
består belysningen idag av koffertarmaturer på
relativt höga stolpar. Se berörda gator på karta,
sidan 21.
Den gemensamma nämnaren för de utpekade
gatorna är att de är viktiga gång- och cykelstråk,
särskilt för arbetspendling. De har även i de
flesta fall plats för grönska i form av träd.
Östra Vallgatan, Engelbrektsgatan och Västra
Vallgatan som byggdes om 2015-2017 har fått
en enhetlig belysningslösning i form av stilrena
armaturer med gatuoptik, på en stolpe med två
armar. Detta gör att både gatan och gång- och
cykelbanan får ljus.

Riktlinjer för viktiga stadsgator
utanför stadskärnan
»» Se till att gatan får en belysning och att
gång- och cykelytorna får en egen
»» Välj stilrena armaturer, med god
ljuskvalitet, och tillhörande stolpar

Östra Vallgatan byggdes om 2015 och fick bättre
belysning för gående och cyklister.

Målbild
Belysningen bör utformas som på Vallgatorna
(se ovan). Gång- och cykelytor ska få en egen
belysning och inte bara ströljus från körbanans
belysning. Armaturer ska ha ett stadsmässigt
utseende och stolpar ska vara koniska och
lackerade i lämplig kulör (för val av produkter
samt stolphöjder, se teknisk handbok). Se även
typmiljön cykelstråk för arbetspendling, sid 36.

"Upplevelsestråk"
utanför stadskärnan

Särskilt ljus på gång- och cykelbanan ger trygghet.
Västra Vallgatan.

Nuläge
I Varbergs tätort, utanför stadskärnan,
finns rörelsestråk som är viktiga för
människors rekreation. Några exempel är
strandpromenaden, Ringvägen väster om
kvarteret Kilen och Södra Hamnvägen/Sjöallén.
Några framtida upplevelsestråk är Södra vägen
förbi Pilhagen, som har potential att bli ett
trivsamt grönt gaturum, samt kajpromenaden i
Västerport.
Varbergs fästning och strandpromenaden.
Foto: Eva-Lena Johnsson.
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Inspirationsbild för Torggatan, Varbergs viktigaste handelsstråk med potential
att bli ett attraktivt område. Kullagatan, Helsingborg.

Verksamheterna i husen och deras permanenta eller tillfälliga belysning
bidrar till upplevelsen av stadsrummet. Höjbro plads, Köpenhamn.
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Redan idag är strandpromenaden varsamt
ljussatt med pollarbelysning, vilket är positivt
för upplevelsen av naturen och det mörka
havet. Ringvägen har idag en gatubelysning av
standardtyp och så även Södra Hamnvägen/
Sjöallén och Södra vägen.

Målbild
Belysningen bör utformas på ett sätt som
uppmuntrar till rekreation och långsammare
trafikrörelser. Gatumiljöer behöver få ett
funktionsljus på både körbana och på gång- och
cykelytor, kombinerat med accentbelysning på
platser och upplevelser längs vägen, till exempel
vackra träd, sittplatser och konst.
Funktionsljuset kan vara svagare och mindre
jämnt än till exempel för viktiga stadsgator
utanför stadskärnan. Ringvägens belysning
bör exempelvis bli en övergång mellan de
ljusa trafikmiljöerna i staden och det mörkare
naturområdet vid havet. Belysningsstolpar bör
förberedas för extra strålkastare där det bedöms
som lämpligt.

Övriga delar av tätorten
Träslövsläge i söder och Trönninge i norr är två
stadsdelar som räknas till Varbergs tätort.
Eftersom båda dessa delområden har en egen
karaktär och ligger lite utanför den centrala
staden så kommer dessa orter i detta dokument
att behandlas på samma sätt som service

orterna. Vissa platser, byggnader eller
funktioner på orten som är intressanta att
framhäva med belysning markeras på en karta.
Övriga delar av tätorten beskrivs inte närmare
här. Riktlinjer för olika typmiljöer fördjupas i
nästa kapitel. Dessa riktlinjer är generella och
gäller för hela Varbergs kommun. Se även
teknisk handbok.

Träslövsläge
Träslövsläge är ett levande fiskeläge. De
naturliga mötesplatserna är fiskehamnen,
gästhamnen och vid stranden. Den vackra
kyrkan, utmed Storgatan, kan belysas. I natur
området Knarråsen finns också platser och stråk
som i framtiden kan vara intressanta att belysa.

Trönninge
Trönninge kommer att växa med ca 900
bostäder de närmaste åren. I planeringen ingår
en ny centrumbildning som kan bli en central
mötesplats värd att belysa på ett spännande
sätt. Andra delar av Trönninge som skulle
kunna framhävas med ljus är Göingegården,
en gammal fin kvarnmiljö, Bolsegården, en
välbevarad stuga och miljö från 1700-talet, och
Lindgården som är ett äldreboende i Trönninge
och fungerar som en mötesplats på orten.

Riktlinjer för ”upplevelsestråk”
utanför stadskärnan
»» Belysningen ska vara en kombination av
funktionsljus och effektbelysning av platser
och intressanta element längs stråket
»» Standardbelysning med god ljuskvalitet
ska användas
»» Ljusnivån kan vara lägre än på andra
stråk och gator
»» Stolpar bör förberedas för extra
strålkastare där det bedöms som lämpligt
Accentbelysning av konst och vackra träd, Engelska
parken. Foto: Eva-Lena Johnsson, Varberg Energi.

30 Belysningsstrategi för Varbergs kommun						

av
äg
en

Pilg

n

Str
an
db
ac
k

1

3

ata

4

4
1

en

äg
gsv

Lin

r
dbe

2
3

2

Tångvägen

1 Fiskehamnen
2 Gästhamnen
3 Kyrkan
4 Knarråsen
Träslövsläge, präglad av havet och fisket.

1 Göingegården
2 Bolsestugan
3 Lindgården
4 Nytt centrum
Trönninge, nära Himleåns dalgång. En ort nära slätt och
jordbruk.

Serviceorter
Nuläge
Kommunen är väghållare för de flesta vägar
och gator i tätorten medan Trafikverket
ansvarar för vägar på landsbygden. I
kommunens serviceorter och övriga mindre
orter ansvarar vanligen Trafikverket för vägen
genom samhället medan kommunen eller
vägföreningar har hand om övriga vägar och
gator. I de flesta serviceorterna är det inte
kommunen som har hand om gatubelysningen
utan det är vägföreningarna som ansvarar.
Kommunen har ingen rätt att göra investeringar
på mark som någon annan äger. I detta avsnitt
beskrivs ändå en målbild för orterna, som råd
och inspiration.
I många av serviceorterna är intrycket att
ingen särskild omsorg lagts vid belysningen.
På sina håll skiljer sig Trafikverkets och
övrigas belysning åt i ljusfärg. Det finns även
exempel på lösningar där det ser ut att vara
dubbel belysning, vilket ser konstigt ut om man
inte känner till att belysningen har två olika
huvudmän.

Ett vackert träd blir ett blickfång kvällstid i Rolfstorp.

Rhododendron-parken i Kungsäter fick ny belysning
2014. Belysningsprojektet föranleddes av att engagerade
ortsbor efterfrågade belysning.
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Kungsäter
Kartbild till vänster: Varbergs kommun och
dess serviceorter samt Träslövsläge och
Trönninge.

Väröbacka

Veddige

Bua
Limabacka

Skällinge
Rolfstorp

Trönninge

Tvååker
Träslövsläge

Riktlinjer för serviceorter
» Använd belysning för att visa upp det
historiskt intressanta på orten
» Framhäv det vackra – och det behöver inte
vara samma på natten som på dagen
» Låt belysningen bidra till att ortens
mötesplatser blir mer användbara året
runt
» Även det enkla kan skapa en stark identitet
för orten, till exempel att belysa ett träd, en
skulptur eller en sittplats

I några av serviceorterna har man redan bytt ut
det gula högtrycksnatriumljuset till vitt LEDljus, medan andra fortfarande väntar på sin tur.
På flera serviceorter finns exempel på hur
centrummiljöer, parker och lekplatser fått en
bra belysning (Bua, Kungsäter, Skällinge). På
flera serviceorter finns även exempel på hur
centrummiljöer fått konstnärlig gestaltning.

Målbild
Varje serviceort ska ha gatubelysning med vitt
ljus – varmare ljus längs bostadsgator och ett
kallare ljus längs genomfartsgator – och god
färgåtergivning.
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2 Evenemangsplats
3 framtida
tätortslekplatser
4 Centrum + framtida
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Bua, ett fiske-och industrisamhälle, beläget i södra
änden av skärgården.

5

4

5
2
gen

6

äs
Pr

tgå

vä
rds

3

4

n

ge

6

ti
as

sk

Vi

1

1

g4

Vä

3
2

1
1 Rhododendrondalen
2 Kungsängen matsal
3 Fredsstenen
4 Tätortslekplats
5 G:a textilfabriken
6 Solbackens dansbana

Kungsäter, inlandsort mellan skog och sjöar.
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1 Centrum
2 Strandpromenaden
3 Skola+ungdomshäng
4 Vackra träd
5 Boule
6 Tätortslekplats
Veddige ligger vid ån Viskan på väg mot "knalleland".
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Rolfstorp och Skällinge bildar gemensamt en serviceort.
De båda orterna har olika karaktär: Rolfstorp vid
gränsen mellan slättbygd och skogsbygd, Skällinge i en
dalgång mellan skog och sjö.

Tvååker, Varbergs största serviceort, får snart
kommunens första tätortspark, Central Park.
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Väröbacka plus Limabacka är en av kommunens
serviceorter och ett framtida stationssamhälle.

För varje serviceort presenteras här en
karta som visar möjliga platser för framtida
belysningssatsningar i samband med
investeringsprojekt eller reinvestering.
Dessa platser kan även innefatta konstnärlig
gestaltning.

Övriga mindre orter
Målbild
Varje ort ska ha gatubelysning med vitt ljus
– varmare ljus längs bostadsgator och ett
kallare ljus längs genomfartsgator – med god
färgåtergivning.
För mindre orter finns en möjlighet att
finansiera belysningsprojekt genom att det blir
en del av något kommunalt investeringsprojekt.
Kommunens projekt på landsbygden utvecklas
ofta i dialog med brukarna och det är viktigt att
diskutera önskemål om belysning under dessa
samtal.
För övriga mindre orter gäller samma riktlinjer
som för serviceorter.
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3
Typmiljöer — principer och förslag
Här beskrivs principer för olika typmiljöer.
Principerna tillsammans med riktlinjerna
från förra kapitlet används som en
grund i kommande investeringar och vid
reinvesteringar i belysningsanläggningar. Vid
varje enskilt projekt eller vid underhållsåtgärd
kan avsteg från principerna göras, som
ett medvetet ställningstagande. Avsteget
motiveras och dokumenteras.
För samtliga typmiljöer gäller att exempel på
lämpliga armaturer och stolpar återfinns i
teknisk handbok.

Där vi cyklar eller går
Torg och platser
Varje torg och platsbildning har sina egna unika
förutsättningar, utifrån skala och karaktär på
omgivande bebyggelse. Det som är vackert och
intressant med platsen ska lyftas fram. Vertikala
element som fasader bör ljussättas för att göra
rummet tydligt och främja tryggheten.

Varje torg och plats ska ljussättas utifrån sina
förutsättningar. Höjbro plads, Köpenhamn.

Där en väg eller gata passerar en plats behöver
ljussättningen tänkas igenom noggrant; det ska
synas att man passerar ett torg eller en plats.
Slentrianmässig ljusplanering ska undvikas.

Gång- och cykelstråk i stadsmiljö
Gångstråk i stadsmiljö ska belysas så att det går
att se ansiktet på människor man möter. Ljuset
ska vara varmvitt och ha god färgåtergivning.
Ljuset ska stödja upplevelsen av stadsrummen
och bidra till att det är lätt att orientera sig.
Längs taktila stråk för synsvaga ska ljuset vara
tillräckligt för att underlätta orienteringen.
På kvartersmark:
Gångstråk på kvartersmark bör ljussättas enligt
ovanstående principer.

”

Varje torg och plats ska ljussättas
utifrån sina förutsättningar och de
behov som finns just där.

”

Gågator och gångfartsområden ska ha belysning av
typen lykta. Norrgatans västra del.
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Gågator och gångfartsområden
För stadskärnans gågator och gångfartsområden
gäller att stolpmonterade lyktor bör användas.
Placeringen av dessa ska göras så att det blir ett
ströljus på vertikala ytor som fasader, utan att
ljuset blir besvärande för de som bor i husen.
I vissa fall kan lyktor istället fästas på fasad.
Ljuspunktshöjden ska vara relativt låg och ljuset
ska vara varmvitt och av god kvalitet.
Ljussättning ska vara en självklar del av
utformningen när gator byggs om.

Principer för torg och platser
» Klargör målen med ljusgestaltningen
» Utgå från platsens unika förutsättningar
» Ljussätt vertikala element, till exempel
fasader, för att göra rummet tydligt och
därmed tryggare
» Framhäv det som är vackert och speciellt

Principer för gågator och
gångfartsområden

» Armaturer av typen lykta bör användas
» Se till att det blir ett ströljus på fasader
Busshållplatser
ochOLIKA
andra
vertikala element
PRINCIPER
OLIKA ARMATURERPRINCIPER
ARMATURER
Busshållplatser i Varbergs tätorts
ytterområden
» Ljussättning ska vara en självklar del av
ska ljussättas på ett genomtänkt sätt. De
utformningen när gator byggs om

ligger ofta i lägen mellan en belyst väg och
en gång- och cykelväg, även den belyst. För
att det ska kännas tryggt att ta sig
till och
Lykta
från busshållplatsen och att vänta där, ska
busshållplatsen ljussättas som den mötesplats
den är. Ljussättningen ska göras så att hela
vägen till plattformen blir belyst, inklusive
intilliggande cykelparkering. Armaturer ska
vara av typen lykta (se sid 16) för att ge ljus på
omgivningarna och inte bara markytorna. De
som vistas på hållplatserna får då bättre översikt
över både platsen och dess omgivningar, vilket
Belysning
för tryggare
ökar tryggheten. Stolpar ska ha en
mänsklig
gång- och cykelväg
skala, max fem meter höga.
De busshållplatser som finns i stadens centrum
ligger längs belysta gator och har oftast ett
väderskydd med infälld belysning och ibland
särskilda ljusskyltar med realtidsinformation.
Placering av gatubelysningens stolpar ska
göras så att busshållplatsen får ett fullgott ljus.

Avskärmad
stolparmatur
Lykta

Avskärmad
stolparmatur
Belysning
från
fasad

Belysning för tryggare
Principer
för
Tunnelbelysning
gångoch cykelväg

Låg
belysning
busshållplatser
Tunnelbelysning
utanför centrum

Avskärmad stolparm
Belysning
fråncykel
fasad
vid
gång- och

Integrerad
belysnin
Låg belysning

» Ljussätt busshållplatsen som en
mötesplats, med en egen belysning
» Ljussätt vägen dit för att öka tryggheten
» Använd armaturer av typen lykta
» Ljuset ska vara varmvitt och ha god
färgåtergivning

Strålkastare på stolpe

Markstrålkastare
Strålkastare på stolpe

Markstrålkastare
Belysning av konstverk

Dekorativ
Belysning belysning
av konstv

Fasadbelysning

Fasadbelysning
Belysning
inifrån

Belysning av
entréer
inifrån

Belysning av entrée

Bytespunkter för kollektivtrafiken ska ha ett ljus som
främjar tryggheten. Här ett indirekt och bländfritt ljus vid
regionbussterminalen, Halmstad.

Busshållplatser ska ljussättas som de mötesplatser de är
och få en egen belysning när gatans ljus inte räcker till.
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Om ljuset inte räcker till kan fler ljuspunkter
behövas läggas till, se då ovan nämnda
principer. Val av armaturer ska anpassas till
omgivande miljöer. Ljusskyltarnas ljusstyrka
ska anpassas till övrig ljusnivå.
Vid planering och gestaltning av bytespunkter
för kollektivtrafiken ska ljussättningen vara en
självklar del.
Busshållplatser som används av barn och
ungdomar på väg till och från skolan är särskilt
viktiga att ljussätta på ett bra sätt.
För de busshållplatser som finns i serviceorterna
gäller samma principer som för tätorten,
beroende på hur det ser ut på platsen.

Cykelstråk för arbetspendling
De cykelstråk för arbetspendling som pekas ut
i cykelplan 2016-2020 ska ha egen belysning
för cykelbanan. Där arbetspendlingsstråket
ligger längs en gata ska belysningsstolparna
ha en arm för körbanans belysning och en
arm för cykelbanans belysning. Stolparnas
höjd ska anpassas till omgivningen. Ljuset
ska vara varmvitt och ha god färgåtergivning.
Där arbetspendlingsstråken går genom
grönområden ska riktlinjer för gång- och
cykelstråk i grönområden tillämpas.
Arbetspendlingsstråken, tillsammans med
övriga gång- och cykelstråk, är även viktiga för
barn och ungdomars möjlighet att självständigt
kunna ta sig till och från skolan.

Längs cykelstråk för arbetspendling ska cykelbanan ha
en egen belysning. Skalan ska anpassas till gaturummet.
Enslövsvägen, Halmstad.
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Principer för cykelstråk för
arbetspendling
» Cykelbanan ska ha en egen belysning
som samordnas med gatans belysning
» Stolphöjder ska anpassas till
omgivningarna
» Ljuset ska vara varmvitt och ha god
färgåtergivning

PRINCIPER OLIKA ARMATURER
Principer
för gång-och cykelstråk

» Ljussätt gång- och cykelstråken utifrån
förutsättningarna på platsen
» Förbättra orienterbarheten
Avskärmad stolparmatur
Lykta
» Betona korsningar och vägval
» Samordna skyltning och belysning

Belysning från f

» I grönområden: ljussätt inte bara vägen
utan även omgivningarna
» I stadsmiljö: taktila stråk bör belysas
» Ljuset ska vara varmvitt och ha god
färgåtergivning
Belysning för tryggare
gång- och cykelväg

Tunnelbelysning

Principer för broar och tunnlar

Låg belysning

» Ljussätt tunneln med indirekt ljus
» Se till att armaturer
är placerade för att
försvåra vandalism
» Se till att det är
tillräckligt ljust
utanför tunneln
Strålkastare på stolpe

Markstrålkastare

Belysning av ko

Fasadbelysning

Belysning inifrån

Belysning av en

Belysta cykelparkeringar främjar tryggheten och
stimulerar ett mer hållbart resande. Helsingborg.

Cykelparkeringar
Större cykelparkeringar ska belysas för att
främja tryggheten och försvåra stöld. Ljuset ska
vara varmvitt och av god kvalitet. Höga stolpar
ska undvikas.
På kvartersmark:
Både stora och små cykelparkeringar på
kvartersmark bör ljussättas enligt ovanstående
principer.

Broar och tunnlar
Passager under vägar upplevs ofta som otrygga
på grund av att tunnlarna vanligtvis är smala
och att sikten genom dem är dålig. Nya tunnlar
bör utformas på ett luftigt och öppet sätt så att
sikten blir god samtidigt som en bra belysning
väljs. För de tunnlar som inte kan byggas om
blir ljus och ytskikt särskilt viktigt.
För både nya och gamla tunnlar gäller att
balansen mellan ljusnivån inne i och utanför
tunneln måste vara god. Om det är mycket ljust
inne i tunneln men mörkt utanför så upplevs det
som särskilt otryggt att lämna tunneln och gå ut
i det mörka och okända. En åtgärd är därför ofta
att se till att området strax utanför tunneln får
en ljusnivå som blir en brygga mellan den ljusa
tunneln och det mörkare området utanför. Det
bästa är även att inte överdriva ljusnivån inne i
tunneln.
Tunneltaket bör belysas med ett släpljus från
dolda armaturer längst upp på tunnelns sidor.
Ett indirekt ljus från dolda armaturer gör att
bländning undviks och samtidigt minskar risken
för vandalism.

För att undvika otrygga miljöer vid tunnlar behöver
ljusnivån inne i och utanför anpassas till varandra.

Olika tunnlar kan med fördel få utseenden som
skiljer sig åt, så att det blir lätt att känna igen sig
och veta var man är.

Gång- och cykelstråk i grönområden
Längre ut i Varbergs stadsområde går de flesta
gång- och cykelvägarna genom grönområden.
Många av stadens målpunkter, till exempel
idrottsanläggningarna i Håsten, kan nås på
ett trafiksäkert sätt via gång och cykelvägar,
vilket gör att invånare i alla åldrar kan välja
cykeln framför bilen. Samma gäller för skolorna,
dit barn och ungdomar ska ha möjlighet att
gå och cykla själva. För att underlätta detta
miljösmarta val behöver dock utformningen
av gång- och cykelvägar främja den upplevda
tryggheten. Här är belysningen en viktig del av
lösningen.
Det finns flera sätt att öka tryggheten längs
gång- och cykelvägar. För det första bör även
omgivningarna och inte bara själva vägen
ljussättas. Genom att ljussätta till exempel
växtlighet längs vägen känns den genast
mycket ljusare, även om den faktiska ljusnivån
egentligen inte har förändrats. För det andra
kan orienterbarheten förbättras genom att den
som färdas längs vägen kan följa ljuspunkterna
och se vart vägen leder. Korsningar och vägval
är särskilt viktiga att belysa; skyltning och
belysning bör samordnas. Ljuset ska vara
varmvitt och ha god färgåtergivning. Stolpar får
vara max sex meter höga.
På kvartersmark:
Gång- och cykelvägar i grönområden på
kvartersmark bör ljussättas enligt ovanstående
principer.

Ljus utanför gång- och cykelstråken minskar känslan av
att gå i en ljustunnel och vara alltför synlig.
Kung Oscars väg, Malmö, 2008.
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Lykta

Avskärmad stolparmatur

Parker
Parker och grönområden är oerhört viktiga för
upplevelsen av staden. För att de ska kunna
användas under dygnets mörka timmar behövs
Belysning för tryggare
en genomtänkt
ljussättning. Annars
är risken
Tunnelbelysning
gång- och cykelväg
att många människor undviker dessa miljöer,
beroende på hur omgivningarna ser ut och vilka
som brukar vistas på platsen under dygnets
mörka timmar.
De centrala parkerna i Varberg, till exempel
Engelska parken och Societetsparken, och
Strandpromenaden är välbesökta dagtid.
När skymningen faller förändras dock
situationen. Engelska parken har en fungerande
Markstrålkastare
Strålkastare
stolpeStrandpromenaden.
ljussättning
och såpå
även
Societetsparken är däremot en park vars
belysning verkligen behöver ses över.
Hur mycket staden än satsar på ljussättning
av de gröna rummen så kommer troligen
många ändå att välja andra vägar. Det är därför
rimligt att satsa på ett eller flera utvalda stråk
genom parkerna och att se till att det finns
alternativa trygga stråk längs kanterna. Längs
Fasadbelysning
Belysning inifrån
de utvalda stråken genom de gröna rummen bör
omgivningarna och inte bara själva gångstigen
ljussättas. Genom att ljussätta till exempel
växtlighet längs stigen känns vägen genast
mycket ljusare, även om den faktiska ljusnivån
egentligen inte har förändrats.
Det som är vackert i parkerna bör framhävas
med ljus. Ljussättning av konst och andra
intressanta objekt bidrar till rumsupplevelsen

Avskärmad stolparmatur
vid gång- och cykelbana

Belysning från fasad

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Principer för parker

» Ljussätt ett eller flera stråk genom parken
och låt resten förbli mörka
» Se till att det finns alternativa trygga stråk
Avskärmad stolparmatur
Lykta
Belysning från fasa
Låg belysning
i kanten av parkenIntegrerad belysning
» Ljussätt inte bara stigen utan även dess
omgivningar
» Framhäv det som är vackert i parken
med ljus
» Förbättra tillgängligheten med hjälp av
ljus i korsningar och vid sittplatser
» Undvik bländning
Belysning för tryggare
gång- ochav
cykelväg
Belysning
konstverk

Belysning av entréer
Strålkastare
på stolpe
Principer
för

Tunnelbelysning
Dekorativ
belysning

Markstrålkastare
naturområden

Låg belysning

Belysning av konstv

» Naturområden ska inte belysas, förutom
viktiga rekreativa stråk
» Pollare ska användas restriktivt och
undvikas i skogsmiljöer

Principer för motionsspår
» Anpassa stolpplacering till terräng

och växtlighet
Fasadbelysning

Belysning inifrån

Belysning av entrée

» Ljuset får vara kallvitt och
färgåtergivningen ska vara god

Sittplatser kan behöva extra ljus, för tillgänglighetens
skull, men man kan även vilja sitta mer dolt i skugga.
Israels Plads, Köpenhamn.
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Välj några parkstråk att ljussätta och låt andra delar av
parken vara mörka. Se också till att det finns trygga stråk
längs kanterna. Magistratsparken, Malmö.

och till tryggheten. Ljus i korsningar och vid
sittplatser ökar också tillgängligheten för
människor med funktionsvariationer.
De armaturer som väljs kan med fördel
vara halvavskärmade eller i undantagsfall
rundstrålande (nära fasader och träd).
Stolphöjden bör vara relativt låg. Bländning
ska undvikas i möjligaste mån, så att det går att
tolka mötande människors ansiktsuttryck.
På kvartersmark:
Gröna rum på kvartersmark bör ljussättas enligt
ovan nämnda principer. Byggnadernas entréer
bör framhävas med belysning och vägen dit bör
vara ljus. Ljus på byggnadernas fasader kan
även göra att de gröna rummen upplevs som
ljusare och tryggare.

Naturområden
I de stora naturområdena i utkanten av
staden, till exempel Brunnsbergsskogen och
Påskbergsskogen, kan de genaste gång- och
cykelvägarna genom naturområdena belysas,
se även avsnittet Gång- och cykelstråk i
grönområden. Andra viktiga rekreativa stråk,
som exempelvis strandpromenaden vid
fästningen, kan också belysas.

Om ett område ska ha belysning gäller att
stolpbelysning ska användas i skogsmiljö.
Pollare ska användas restriktivt eftersom de
inte ger det nödvändiga ströljuset uppåt som
är positivt för tryggheten. Pollare kan däremot
vara aktuella i naturområden nära havet och på
öppen mark.
På kvartersmark:
Naturområden på kvartersmark bör ljussättas
enligt ovanstående principer.

Motionsspår
Motionsspår är viktiga för folkhälsan. Med en
bra belysning vågar fler människor använda
motionsspåren under dygnets mörka timmar,
vilket ger en tryggare miljö. Påskbergsskogens
belysta motionsspår (ny belysning blev klar
vintern 2017/2018) är ett gott exempel på detta
enligt polisen.
Belysningsstolpar ska placeras så att god visuell
ledning säkerställs där terrängen är kuperad,
där spåret kröker och där växtligheten är tät.
Vid svängar kan en tätare placering av stolpar
vara nödvändig.

Naturområden ska annars som grundregel
inte belysas, med undantag för motionsspår.
Huvudskälet till detta är att många djurarter
påverkas negativt av ljus.

I vissa fall kan belysning behövas i naturområden.
Belysningen ska då ge ljus inte bara på marken utan
även åt sidorna så att växtligheten kan reflektera ljuset.

Belysningsstolpar längs motionsspår ska placeras så att
det är lätt att hitta. Påskbergsskogen.
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Lekplatser
Större lekplatser, till exempel stadsdelslekplatser, ska alltid förses med belysning.
Belysning gör att lekplatserna kan användas
även eftermiddagar och kvällar, höst, vinter och
vår, och bidrar till att göra platsen trygg och
trivsam.
Lekplatsen bör belysas på ett sätt som särskiljer
dem från närliggande gång- och cykelvägar och
bidrar till en starkare identitet. Ett lämpligt sätt
att belysa lekplatserna är att använda sig av en
eller flera högre stolpar där flera strålkastare
fästs på samma stolpe. Bredstrålande strålkastare kan då ge ett allmänljus över en större
yta och mer smalstrålande strålkastare kan
framhäva delar av lekplatsen, till exempel
någon utrustning eller växtlighet och andra
vertikala element. Armaturerna ska förses med
bländskydd så att störningarna för närboende
minimeras. Lekplatsens grundbelysning bör ge
ett varmvitt ljus medan särskilda effekter kan ha
ett kallare ljus.
Andra ljussättningsprinciper kan väljas istället,
om det behövs för att stödja huvudtankarna
i gestaltningen. Lösningen ovan passar inte
överallt – om lekplatsen ligger mycket nära
bebyggelse kan höga stolpar behöva undvikas

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

på grund av risk för ljusstörningar i form av
bländning. Lösningen kan även bli alltför
kostsam om lekplatsens funktioner är utspridda
över ett större område.
Lykta

Avskärmad stolparmatur

Belysning från fasa

Lekplatsens belysning ska tidsstyras så att
den kan släckas ner på natten och inte störa
människors boendemiljö.
På kvartersmark:
Mindre lekmiljöer nära skol- och förskolebyggnader bör belysas genom att intilliggande
gångytors belysning placeras så att ljuset
även når lekytorna. För stora lekmiljöer och
Belysning för tryggare
för
små
lekmiljöer somTunnelbelysning
ligger mer avskilt börLåg belysning
gångoch cykelväg
särskild belysning anordnas, se ovan beskrivna
principer.

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Strålkastare på stolpe

Lykta
Markstrålkastare

Avskärmad
Belysning avstolparm
konstv

Fasadbelysning

Belysning för
inifrån
Belysning
tryggare
gång- och cykelväg

Belysning av entrée
Tunnelbelysning

Principer för lekplatser

» Större lekplatser ska alltid ljussättas
» Ljussätt objekt och vertikala element
istället för endast markytor
» En eller flera stolpar med flera riktbara
armaturer bör väljas
» Lekplatsens grundbelysning bör ge ett
varmvitt ljus medan effekter kan ha ett
kallare ljus
Ljussätt lekplatsens objekt och vertikala delar istället för
endast markytor. Lekplatsen vid Komedianten.
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Strålkastare på stolpe

Markstrålkastare

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Lykta

Avskärmad stolparmatur

Belysning från fasad

Avskärmad stolparmatur
vid gång- och cykelbana

Belysta byggnader, konst och andra intressanta element kan
ge vackra speglingar i vattnet. Malmö Live vid kanalen.

Kajer

Belysning för tryggare
gång- och cykelväg

Tunnelbelysning

Låg belysning

Integrerad belysning

Belysning av konstverk

Dekorativ belysning

Belysning längs kajer ska placeras så att
kajkanten blir synlig. Låg pollarbelysning är
en lösning som passar in i hamnmiljön. Vid
behov kan pollarbelysning kompletteras med
högre stolpar. Dessa bör då placeras bakom
betraktaren och inte mellan betraktaren och
havet. På det sättet äventyras inte sikten mot
vattnet.
Strålkastare på stolpe

Stränder

Markstrålkastare

Längs stränder kan belysning placeras längs
viktiga rörelsestråk. Belysningen ska vara
sparsam och ha en låg ljusnivå så att man
upplever närheten till havet och ser horisonten.

Vattenspeglar
Vid öppet vatten, exempelvis insjöar, dammar
Belysning inifrån
och andraFasadbelysning
vattenspeglar, kan belysta
byggnader,
träd och andra vertikala element ge vackra
speglingar i vattnet.

Belysning av entréer

Pollarbelysning bör placeras i en möbleringszon utmed
kajlinjen. Det mörka vattnet uppfattas då samtidigt
som säkerheten för de som vistas utmed kajen är god.
Fotograf: Johan Elm, Erco Lighting AB.
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Där vi kör bil
Kommunen är väghållare för de flesta vägar
och gator i Varbergs tätort medan Trafikverket
ansvarar för vägar på landsbygden. I
kommunens serviceorter och övriga mindre
orter ansvarar vanligen Trafikverket för vägen
genom samhället medan kommunen eller
vägföreningar har hand om övriga vägar och
gator. Kartor som visar klassificering av vägar
och gator finns i Teknisk handbok.
För samtliga typmiljöer gäller att exempel på
lämpliga armaturer och stolpar återfinns i
teknisk handbok.

Genomfartsgator
De större vägarna genom tätorten, till exempel
Västkustvägen och Österleden, klassas som
genomfartsgator. Deras belysning planeras
utifrån VGU, Trafikverkets regler. Här står
trafiksäkerhet och energieffektivitet i främsta
rummet.

Genomfartsgata med höga stolpar och energieffektiva
armaturer. Västkustvägen.

Uppsamlingsgator
De flesta uppsamlingsgatorna är större
stadsgator som till exempel Trädlyckevägen,
Träslövsvägen, Södra vägen och Ringvägen.
Deras belysning planeras utifrån VGU,
Trafikverkets regler. Här står trafiksäkerhet
och energieffektivitet i främsta rummet. Några
av uppsamlingsgatorna pekas i denna strategi
ut som viktiga stadsgator utanför stadskärnan
och dessa får en högre standard vad gäller
armaturers och stolpars utformning än övriga
uppsamlingsgator, se kapitel 2.

Industrigator
Industrigatornas belysning planeras
utifrån VGU, Trafikverkets regler. Här står
trafiksäkerhet och energieffektivitet i främsta
rummet.

Cirkulationsplatser
Cirkulationsplatser ska vara belysta.
Belysningen ska utformas så att bilister tydligt
uppfattar cirkulationsplatsen på håll och
väljer att sakta ner. Såväl rondell som till- och
frånfarter ska gestaltas för att ge visuell ledning.

Vid cirkulationsplatser ska passager för oskyddade
trafikanter belysas för att undvika påkörningsolyckor.
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Belysningens skala och karaktär ska harmoniera
med omgivningen. Låga pollare ska undvikas
eftersom de inte syns så väl och dessutom
ibland kan täckas av snö. Belysningen ska även
utformas så att oskyddade trafikanter syns väl.
Gång- och cykelpassager ska framhävas.

Infartsgator
Infartsgatornas belysning planeras utifrån VGU,
Trafikverkets regler. I de fall en infartsgata
liknar intilliggande kvartersgata, vad gäller
gaturummets bredd och bebyggelsens höjd, ska
den utformas som en kvartersgata. Ljuset ska
vara varmvitt och ha god färgåtergivning.

Kvartersgator
Kvartersgator ska belysas så att de upplevs som
trygga och trivsamma. Ljuset ska vara varmvitt
och ha god färgåtergivning.

Centrumgator
Centrumgator i stadskärnan ska belysas så
att bebyggelsen kommer till sin rätt. Ströljus
på fasader är fördelaktigt men störande ljus
inne i bostäder ska undvikas. Avskärmade
armaturer med planglas, vilka antingen placeras
på stolpe, på fasad eller på lina, ska användas.
Gaturummets bredd och karaktär avgör vilken
upphängning som är mest fördelaktig.

GEMENSAMT FÖR
SAMTLIGA GATUTYPER
»» Belysningen ska alltid vara en del av
helhetslösningen vid planering och
projektering
»» Särskild hänsyn ska alltid tas till
oskyddade trafikanters behov; till
exempel ska gång- och cykelpassager
belysas på ett sätt som minskar
olycksrisken
»» Placering av belysningsstolpar och
eventuella träd ska samordnas för att
minimera framtida driftproblem som
kan uppstå när trädets krona blir större.
I projekteringen ska alltid hänsyn tas till
trädets slutliga utbredning i friväxande
tillstånd
»» Bländning ska minimeras
»» I teknisk handbok finns tabeller och kartor
som beskriver val av armaturer och
stolpar och andra tekniska detaljer

Reglerna är obligatoriska att
”användas
inom Trafikverket. För
kommunerna är VGU ett frivilligt
och rådgivande dokument.

”

(om VGU - www.trafikverket.se)

Armaturer ska ha ett stilrent utseende som
håller över tid. Stolpar ska vara lackerade i
en enhetlig kulör. Stolpar kan ha en kort arm
om det behövs för att få tillräckligt med ljus
på motstående sida av gatan. Lämplig höjd på
stolparna är max sex meter.

Kvartersgator ska belysas så att de upplevs som trygga
och trivsamma. Arboretum-området.

En centrumgatas belysning utformas utifrån
gaturummets bredd och karaktär. Västra Vallgatan.
Belysningsstrategi för Varbergs kommun 43

Viktiga stadsgator utanför
stadskärnan
Viktiga stadsgator utanför
Belysning från fasad
stadskärnan ska belysas
så att både bilarnas
körbana och gång- och
cykelytor får en egen
belysning. Armaturer och
stolpar ska vara stilrena
och ha en utformning
som håller över tid.
Ljuset ska vara varmvitt
och av god kvalitet.

mad stolparmatur

elysning

Låg belysning

Avskärmad stolparmatur
vid gång- och cykelbana

På kvartersmark:
Parkeringsplatser utomhus bör belysas enligt
ovanstående principer.
Integrerad belysning

Se även kapitel 2 Det nattliga Varberg - idag
och imorgon och avsnittet Cykelstråk för
arbetspendling, sid 36.

Parkeringar

ålkastare

g inifrån

Parkeringar bör få en lägre ljusnivå än
omgivande vägar. Samtidigt bör ljuset vara
tillräckligt för att kunna orientera sig och för att
uppfatta ansikten på mötande människor. Välj
med fördel en armatur som ger ett fullgott ljus
enligt VGU men som kan dimras om ljusnivån
upplevs som alltför hög. Ljuset ska vara
varmvitt och av god kvalitet.

På parkeringplatser utomhus är medelhöga
stolpar en lämplig belysningslösning. Stolpars
placering ska samordnas med belysningsstolpar
längs intilliggande bilvägar och gång- och
Dekorativ belysning
Belysning
av konstverk
cykelstråk
så att
dubbla belysningslösningar
undviks.

Parkeringshus bör ljussättas på ett sätt som
ger bra orienterbarhet, till exempel genom
att väggar, pelare och trapphus belyses.
Färgsättning och god belysning kan samverka
och göra miljöerna attraktiva och trygga.
Parkeringshusens entréer bör vara tydliga.
Samtidigt bör bilentréernas ljusnivå anpassas
till att vara en övergång från parkeringshusets
ljusa inre och gatans mörkare ljusmiljö.

Belysning av entréer

Längs Östra Vallgatan har gång- och cykelbanan en
separat belysning.
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Parkeringshus bör ljussättas så att det är lätt att
orientera sig. Sundstorgsgaraget, Helsingborg.

Det är viktigt att varje fasad belyses på ett sätt som visar deras inbördes
hierarki. En fasad får inte slå ut en annan. Grand Place, Bryssel.

Byggnader och 			
det lilla extra
Fasadbelysning
En fasad hör ihop med en större helhet och
ljussättningen av en enskild fasad måste passa
in. Ibland är det kanske inte ens lämpligt
att framhäva en fasad eftersom andra intill
kan vara mer intressanta. Det är mycket
viktigt med rätt ljusnivå i förhållande till
omgivningen. Fasaden får inte bli för ljus och
konkurrera ut de andra intill. Att överbelysa
gör dessutom att vackra detaljer inte syns
eftersom viktiga skuggor försvinner. Det är av
stor betydelse att välja ett ljus med en ljusfärg
och en färgåtergivningsförmåga som framhäver
fasadens färg och material på ett vackert sätt.
Fasadbelysningen måste samordnas med
ljus inifrån fastigheten, från skyltfönster och
ljusskyltar samt med gatans ljus. Det är också
viktigt att undvika bländning och spilljus in i
bostäder.

En fasadbelysning bör framhäva det intressanta
i en byggnads arkitektur. För att resultatet
ska bli bra krävs stor respekt för byggnadens
särdrag och identitet. Byggnadens färg får inte
heller förvanskas. Det är också viktigt att färgen
på kablar och utrustning som monteras på
fasaden får en färg som gör dem så diskreta som
möjligt dagtid.
Det är också viktigt att inte bara belysa själva
fasaden utan gärna också delar av tak och hörn.
På så sätt blir effekten tredimensionell.
Glasade fasader ljussätts med fördel inifrån.
Ljus från fönster har stor betydelse för
trygghetsupplevelsen på gatan. Givetvis ska
belysning inte lysa i onödan men i vissa fall kan
ljus inifrån byggnaden ses som en viktig del av
gatans ljus. Då bör en överenskommelse träffas
med fastighetsägaren om när och hur ljuset ska
vara tänt.
Vid ljussättning av fasader ska alltid en fackman
anlitas, det vill säga någon med utbildning inom
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och dokumenterad erfarenhet av ljusdesign.
Referenser på liknande uppdrag bör alltid
efterfrågas och utvärderas innan konsult anlitas.
Provbelysningar ska alltid göras.
Ljusanordningar, som till exempel fasadbelysning, är bygglovspliktiga i vissa fall, till
exempel om de kan ha betydande inverkan på
omgivningen. Samma gäller om de placeras på
eller i anslutning till en byggnad som är särskilt
värdefull och inte får förvanskas. Om byggnaden
är inom ett bebyggelseområde som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt kan bygglov också
krävas för fasadbelysningen (se plan- och
byggförordningen 6 kap, 3 §). I Varberg är
stadskärnan, som ligger inom riksintresset
för kulturmiljövård, ett sådant område där
bygglov ska sökas för fasadbelysning. En tidig
kontakt bör tas med stadsbyggnadskontoret för
en dialog om föreslagen anordning förändrar
uttrycket på byggnaden.
Ljus som medför olägenheter för omgivningen
kan klassas som miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken. Tillsynsmyndighet för detta är
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Vinterbelysning
I en stad som Varberg finns utrymme för både
god vardagsbelysning och tillfällig belysning,
som till exempel vinterbelysning som sitter
uppe från advent till januari/februari.
Vinterbelysning som återkommer år från år bör
koncentreras till de viktigaste handelsgatorna,
för att betona dessa som kommersiella stråk.
Vinterbelysning bör ha en tidlös utformning
som gör att den upplevs som attraktiv under
hela sin livslängd. Den ska placeras där den bäst
förhöjer platserna och stråken.
Arbetet med att ta fram framtidens vinterbelysning bör drivas av Varberg Energi AB
och hamn- och gatuförvaltningen i samverkan
med näringslivs- och destinationskontoret och
fastighetsägarna i Varberg.
Vid ombyggnation av centrala platser i tätorten
och i serviceorterna bör förberedelser för
vinterbelysning och annan tillfällig
effektbelysning göras. Exempelvis kan
kanalisation (tomrör) läggas för att minska
framtida kostnader.
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Annan tillfällig effektbelysning
Den tillfälliga belysningen kan också bestå av
effektbelysning vid olika evenemang. Generellt
gäller att temporärt ljus med fördel kan vara
mer spektakulärt än det fasta ljuset (gatu- och
parkbelysning). Färgat ljus får gärna användas.
En möjlighet är att använda sig av armaturer
som ger vitt ljus men som även har en inbyggd
färgväxling i form av RGB-ljus (Red, Green,
Blue) och som kan programmeras för önskad
färgeffekt. Observera att snabba färgväxlingar
snarast upplevs som ett oönskat flimmer.
Det tillfälliga ljuset bör vara effektfullt och
spännande men samtidigt inte störa närboende
och växt- och djurliv.
Tillfällig belysning kan även användas i dialoger
med invånare, för att testa idéer inför en
nybyggnation eller ombyggnation.

Skyltning
För att gatan ska upplevas positivt under
dygnets mörka timmar behövs både ljus
från fönster och ljus på gatan i form av
gatubelysning. Skyltfönster är särskilt viktiga.
Skyltfönster och belysta skyltar är ett bra sätt
att göra reklam för sin verksamhet. Men för
att stadsmiljön ska upplevas som en behaglig
helhet får inte skyltarna ta över alltför mycket.
Det är också viktigt att bländning undviks.
Idag bländar många skyltfönster och skyltar.
Ljuset i skyltfönstren ska inte vara riktat utåt,
rakt i ansiktet på betraktaren. Ljuskällorna bör
även döljas, till exempel bakom en list eller
genom att fönstret inte är genomsiktligt allra
högst upp.
Skyltar bör inte ljussättas genom att montera
strålkastare som ger ljus ut mot gatan. Istället
bör dessa vara placerade så att ljuset faller inåt,
mot fasaden. En god lösning är att använda sig
av avskärmade lysrör i ovankanten av skylten.
Andra tilltalande ljusskyltar är de som är
belysta bakifrån (koronaeffekt) och de som
består av neon-rör.
Ljus som medför olägenheter för omgivningen
kan klassas som miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken. Tillsynsmyndighet för detta är
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

A ARMATURER

gare
äg

olpe

PRINCIPER OLIKA ARMATURER

Avskärmad stolparmatur

Lykta
Belysning
från fasad

Avskärmad stolparmatur
Avskärmad
stolparmatur
vid
gång- och
cykelbana

Belysning från fasad

Avskärmad stolparmatur
vid gång- och cykelbana

Tunnelbelysning

Belysning för tryggare
Låg
belysning
gångoch cykelväg

Integrerad
belysning
Tunnelbelysning

Låg belysning

Integrerad belysning

Glasade fasader ljussätts med fördel inifrån. Ljuset
inifrån byggnaden gör gatan tryggare. Komedianten.

Vinterbelysning som lyser upp mitt i vintern och ger nya
kvaliteter till stadsrummen. Södergatan i Helsingborg.

Principer för vinterbelysning och
annan tillfällig belysning
Markstrålkastare

Strålkastare
stolpe
Belysning
av på
konstverk

» Välj plats med omsorg - där satsningen
Dekorativ belysning
ger mestBelysning
nytta av konstverk
» Arveta i samverkan mellan kommun och
privata intressen för bästa effekt
» Välj färgtemperatur på ljuset utifrån
önskad effekt

Markstrålkastare
Dekorativ
belysning

Ljus från affärer, kontor och bostäder skapar trygghet
och bidrar till variation i stadsmiljön. Köbmagergade,
Köpenhamn.
Belysning inifrån

Belysning
av entréer
Fasadbelysning

Principer för fasadbelysning

entréer
» FramhävBelysning
husets av
karaktär
och dess
intressanta detaljer
» Välj ett ljus som framhäver fasaden på ett
vackert sätt
» Arbeta även med byggnadens tak och
hörn för en tredimensionell effekt
» Anlita personer med god kompetens
inom ljusdesign
» Genomför provbelysningar

Belysning inifrån

Principer för skyltning
» Se till att skyltar och skyltfönster bidrar
positivt till upplevelsen av gatan
» Undvik bländning
» Undvik stora ljuslister och ljusboxar
» Kontakta stadsbyggnadskontoret för
dialog kring utformningen
Vänster: skylt med korona-effekt. Höger: väl utformad
ljusskylt som inte bländar eller dominerar sin omgivning.
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Ljusanordningar, som till exempel ljusskyltar,
är bygglovspliktiga i vissa fall, till exempel om
de kan ha betydande inverkan på omgivningen
eller placeras på eller i anslutning till en
byggnad som är särskilt värdefull och inte
får förvanskas. Om byggnaden är inom ett
bebyggelseområde som är kulturhistoriskt
särskilt värdefullt kan bygglov också krävas
för ljusskylten (se plan- och byggförordningen
6 kap, 3 §). I Varberg är stadskärnan, som
ligger inom riksintresset för kulturmiljövård,
ett sådant område där bygglov ska sökas
för ljusskylt. En tidig kontakt bör tas med
PRINCIPER OLIKA ARMATURER
stadsbyggnadskontoret
för en dialog om
föreslagen anordning förändrar uttrycket på
byggnaden.
För utformning
av skyltar, se Riktlinjer
Avskärmadför
stolparmatur
Lykta
skyltar i Varbergs innerstad. För fristående
reklamskyltar anger Policy för reklam i det
offentliga rummet att kommunen ska vara
restriktiv med att bevilja bygglov och andra
tillstånd. Vad gäller digitala skärmar kan sådana
anordnas i kommunens regi och placeras på
strategiska platser utmed väg E6 inom Varbergs
kommun.
för tryggare
Konst Belysning
gång- och cykelväg

Tunnelbelysning

Principer för konst
» Ljussätt konstverket redan från början
» Ljussätt konstverket i dialog med
konstnären om möjligt
» Framhäv skulpturers form med hjälp av
flera ljuskällor

Belysning från fasad

Avskärmad stolparmatur
vid gång- och cykelbana

Konst i underjordiskt P-hus. Place de la République, Lyon.

Låg belysning

Integrerad belysning

Den offentliga konsten är ett av de mest
tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra
vardagsmiljöer. I Varberg finns intressant
offentlig konst som förtjänar att synas även
under dygnets mörka timmar, se sid 27.
När ny offentlig konst planeras ska belysningen
finnas med från början, som en integrerad del
av konstverket och platsen. Praktiska aspekter,
Markstrålkastare
Strålkastare på stolpe
som till exempel ledningsdragning och montage
av armaturer ska lösas tidigt i processen. I vissa
fall är konstverket ett ljuskonstverk och då
gäller att allmänbelysningen ska anpassas till
detta.
När ljussättning av befintliga skulpturer
görs gäller att den ursprungliga idén med
konstverket inte får förvanskas. Om möjligt
ska konstnären
få vara med och Belysning
välja inifrån
Fasadbelysning
lösning. Ljussättningen ska även samspela
med omgivningen. Det är särskilt viktigt att
skulpturer som är tredimensionella inte får en
platt och monoton belysning, vilket kräver mer
än en ljuskälla.
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Ljus kan förstärka ett konstverks karaktär. Diana
(Naturens väktare) av Ernst Billgren. Malmö.
Belysning av konstverk

Belysning av entréer

Dekorativ belysning

En del av konstverket Vattenbärare i Brunnsparken, Varberg.
Foto: Eva-Lena Johnsson, Varberg Energi.

"Mapping", Rådhuset i Helsingborg under Drömljus 2018.

Platser längs ett stråk kan betonas på ett kreativt sätt.
Bruksgatan, Helsingborg under Drömljus 2018.

Tillfällig belysning kan vara belysning som flyttas mellan olika platser
och placeras där den gör mest nytta. Utanför Folkets park, Malmö.
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4
Samverkan och ansvar
Den som rör sig i staden eller serviceorterna
ser och tolkar miljöerna utifrån hur rummen
ser ut – hur husen står, var vägarna och
stigarna går. Invånaren tänker troligen inte
nämnvärt på vem som har hand om vad.
De som planerar och förvaltar gör det dock
utifrån sina respektive ansvarsområden.
Belysningen kan idag se väldigt olika ut
beroende på vem som planerat och fattat
beslut. Här finns en stor potential i att hitta
mer genomtänkta lösningar som gör att
stadsrum, stadsdelar och serviceorter blir mer
attraktiva.

Samverkan mellan
kommunala parter
De aktörer (förvaltningar och kommunala
bolag) som är inblandade i kommunens val av
belysning är:
• Hamn- och gatuförvaltningen: utvecklar
och förvaltar allmän plats: gator, torg,
parker, naturområden, stränder, kajer och
småbåtshamnar.
• Serviceförvaltningen: ansvarar för
planeringen av kommunens lokaler och
anläggningar på taktisk och operativ
nivå (se KS 2018-0260-2 Riktlinjer för
lokalförsörjning Varbergs kommun
20180503_remissversion), i samråd med
respektive hyresgäst/förvaltning. Förvaltar
kommunens anläggningar på kvartersmark,
till exempel idrottsanläggningar, skolor och
äldreboenden inklusive deras utemiljöer.
• Kultur- och fritidsförvaltningen:
Ansvarar för kommunens fritids
anläggningar. Ansvarar även för konstnärlig

gestaltning i byggprojekt och offentliga
miljöer genom fastslagna riktlinjer och
konstråd.
• Stadsbyggnadskontoret: ansvarar för
bygglov för skyltar och fasadbelysning.
• Varbergs Fastighets AB: äger, förvaltar
och utvecklar kommunens kommersiella
och kulturhistoriska byggnader samt
parkeringshus. Ansvarar för upphandling och
genomförande av nybyggnation av lokaler för
kommunens verksamheter.
• Varbergs Bostads AB: ansvarar för
att utveckla och förvalta allmännyttans
fastighetsbestånd (bostäder), vilket också
omfattar utemiljöerna.
• Varberg Energi AB: äger och förvaltar
kommunens gatubelysningsanläggning på
allmän plats, i nära samarbete med hamnoch gatuförvaltningen, och samarbetar med
övriga parter.
Privata aktörer som påverkar stadens belysning
är:
• Privata fastighetsägare
• Näringsidkare

Där allmän plats möter
kvartersmark
I många av Varbergs stadsdelar finns utemiljöer
och parker som invånaren upplever som en
helhet men som delvis finns på allmän plats och
delvis på kvartersmark. De flesta av Varbergs
skolor, förskolor, serviceboenden, LSS-boenden
finns i direkt anslutning till parker, gång- och
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RÅD FÖR EN GOD
PROCESS I SAMVERKAN
»» Underlätta samverkan i projekt genom
tidig information om vad som är på
gång.
»» Den som initierar ett projekt/förändring
av ett område har ett ansvar för att
involvera de som förvaltar intilliggande
mark – rådfråga grannen och be den
vara med och formulera kraven på
belysningsanläggningen.
»» Om möjlighet finns, fråga brukarna om
problem och möjligheter.
»» Säkra beställarkompetens vad gäller
belysning hos båda parter.
»» Då båda parter ska förändra sina
miljöer: Handla om möjligt upp
projektering av en och samma
leverantör eller ställ krav på
koordinering av konsultgruppernas
projektering. Utse i sådant fall en
huvudansvarig konsult för samordning
av belysning.
»» Handla upp både ljusdesigner och
elprojektör till projektet och ställ krav på
deras kompetens.
»» Utveckla rutiner för samgranskning av
konsultgruppernas handlingar.
»» Genomför gemensamma
provbelysningar.

Två olika väghållares belysning på samma plats.
Utanför bostadsområdet Smeakalles äng, Tvååker.

RÅD FÖR ETT GOTT RESULTAT
DÄR ALLMÄN PLATS MÖTER
KVARTERSMARK
»» Gör en gemensam analys av vad
platsen/miljön behöver och på vilket
sätt den kan göras både tryggare och
vackrare.
»» Lägg särskild vikt på utformning av
entréer till skol- och idrottsområden mm
så att det blir lätt att orientera sig.
»» Särskilt för skolområden: Undersök barns
behov av exempelvis säkra skolvägar
»» Särskilt för idrottsområden: Undvik
onödigt höga stolphöjder där människor
vistas, går eller cyklar.
»» Involvera invånare och de som ska
använda byggnaderna/utemiljöerna, så
att deras erfarenheter får påverka de
färdiga lösningarna.
»» Samordna placering av belysnings
stolpar eller dylikt så att det inte
blir onödigt många eller för få där
ansvarsområdena möts.
»» Välj om så önskas liknande armaturer på
både allmän plats och kvartersmark.
»» Utgå från att färgtemperaturen bör vara
3000 K, för ett varmvitt och vänligt ljus.
»» Välj färgtemperatur på ett medvetet sätt.

En utformning som inte betonar gränser mellan allmän
plats och kvartersmark. Sörse.
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cykelvägar och gator. Ett återkommande
problem är idag omotiverade skillnader i
utformning och ljusfärg.

RÅD FÖR ETT GOTT RESULTAT
I CENTRUM

Vid offentliga lokaler, exempelvis vid idrotts
anläggningar, skolor och äldreboenden, är
det serviceförvaltningens och hamn- och
gatuförvaltningens ansvarsområden som möts.
Vid nybyggnation är det Varbergs Fastighets AB
och hamn- och gatuförvaltningen som behöver
samordna sitt arbete. Där det förekommer
konstnärlig gestaltning är även kultur- och
fritidsförvaltningen delaktig i planering,
utförande och förvaltning.
Många av Varbergs idrottsanläggningar finns
i direkt anslutning till parker, gång- och cykel
vägar och gator. Ett återkommande problem är
variation i ljusfärg. Ett kallt ljus (4000 K eller
mer) på idrottsanläggningen kan fungera men
det gäller att tänka igenom hur det påverkar en
omgivning som har varmare ljus. Det är också
vanligt med stora skillnader i ljusnivå; det är
ofta mycket ljus på idrottsanläggningar jämfört
med de jämförelsevis mörka parkmiljöerna.
Här är det viktigt att hitta helhetslösningar som
fungerar både när idrottsanläggningarna är
tända och när de är släckta.

Där allmän plats möter
byggnader
Samverkan i centrum
Varbergs Fastighets AB förvaltar många
kulturhistoriskt intressanta byggnader
i centrum, många av de landmärken
som i kapitel 2 föreslås framhävas med
fasadbelysning. Många av de utpekade
byggnaderna saknar idag belysning eller har
gammal belysning som inte gör husen rättvisa.

»» Samråd vid val av byggnader för en
belysningssatsning – vilka byggnader är
viktigast att prioritera?
»» Gör en gemensam analys av vad
platsen/miljön behöver och på vilket sätt
byggnadens fasadbelysning kan bidra.
»» Genomför gemensamma
provbelysningar.

RÅD FÖR ETT GOTT RESULTAT
I SERVICEORTERNA
»» Samråd vid val av plats för
belysningssatsningar – vilka platser är
viktigast att prioritera?
»» Gör en gemensam analys av vad
platsen/miljön behöver och på vilket
sätt belysningen kan öka tryggheten och
attraktiviteten.
»» Om möjlighet finns, fråga brukarna om
problem och möjligheter.

I centrum finns många fastigheter som ägs
och förvaltas av privata aktörer. Några av
de landmärken som pekas ut i kapitel 2 är
privatägda. För att åstadkomma en god
helhetsbelysning i staden är samverkan viktigt.
Se även avsnitt om fasadbelysning i kapitel 3.
Ansvar för samordning: hamn- och
gatuförvaltningen och de privata, kommunala
och statliga fastighetsägarna.

Samverkan i serviceorterna
I kapitel 2 presenteras förslag på platser för
eventuella framtida belysningssatsningar i
serviceorterna. För att förbättra belysningen i
serviceorterna är samverkan viktigt.

Exempel

Ansvarig
allmän plats

Ansvarig kvartersmark

Kommentar

Parker och bostadsgårdar

HGN

Varbergs Bostads AB

Gator/parker och skolor/
serviceboenden mm

HGN

Serviceförvaltningen och
Varbergs Fastighets AB

Ansvar vid nybyggnation:
Varbergs Fastighets AB

Gator/parker och
idrottsanläggningar

HGN

Serviceförvaltningen och
Varbergs Fastighets AB

Ansvar vid nybyggnation:
Varbergs Fastighets AB

De aktörer som behöver samverka vad gäller allmän plats och intilliggande kvartersmark
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Samverkan mellan hamnoch gatuförvaltningen och
Varberg Energi AB
Ansvar och roller
Hamn- och gatuförvaltningen:

Helsingborgs stadsteater vid en inventering 2006.
Byggnadens intressanta former syntes inte alls.

• Utvecklar befintlig och ny belysning på
allmän plats
• Beslutar om belysningsstandard vid
ombyggnad och nyanläggning
• Finansierar nya belysningsanläggningar
• Handlar upp utförandet, som utförande- eller
totalentreprenad
Varberg Energi AB:
• Äger belysningsanläggningen

Idéskiss från ljusprogrammet för Helsingborgs
stadskärna, 2006-2007.

• Ansvarar för drift och underhåll av
belysningsanläggningen
• Tecknar avtal med entreprenörer
• Bygger om till energieffektiv belysning
• Projekterar ny belysning och ombyggnad av
befintlig belysning

Fasadbelysningen som Kärnfastigheter, ett kommunalt
bolag, genomförde i linje med idéskissen.

För mer information om hur samarbetet mellan
de båda parterna går till i praktiken i samband
med investeringsprojekt samt vid reinvestering
och drift, se särskilt beslutsärende för Färdigt
ljus.

Exempel

Ansvarig
allmän
plats

Ansvarig kvartersmark

Torg/gator/parker
och kommunens
kulturhistoriska byggnader

HGN

Varbergs Fastighets AB

Torg/gator/parker och
centralt belägna, privata
fastigheter

HGN

Respektive
fastighetsägare

Platser/gator/parker och
byggnader i serviceorterna

HGN

Fastighetsägare och
föreningar/byalag

Kommentar

De aktörer som behöver samverka vad gäller allmän plats och intilliggande byggnader..
Belysningsstrategi för Varbergs kommun 53

5
Fördjupningsavsnitt
Fördjupningsområden
Serviceorter
De belysningsidéer för de olika serviceorterna
som presenteras på sid 31-32 bör vidare
utvecklas, utifrån varje serviceorts unika
förutsättningar.
Fördjupningsområden i tätorten, se kartbild på
sidan 21.

A. Innerhamnen med Badhusplatsen,
Kallbadhuset och Varbergs fästning
När hamnen flyttar norrut och den nya
stadsdelen Västerport genomförs finns
goda möjligheter att med hjälp av goda
belysningslösningar förädla och förbättra
området runt innerhamnen/Sjöallén. Ett
belysningsprogram bör tas fram för området.
En given del i belysningsprogrammet bör
vara hur landmärkena Varbergs fästning och
Kallbadhuset kan samspela med befintliga och
nya strand- och kajpromenader och badplatser.
Programmet bör även föreslå hur de offentliga
rummen längs stråken kan förhöjas med ljus.
Platsernas potential som evenemangsplatser bör
särskilt beaktas.

B. Västerport
Eftersom stadsdelen är ett nytt område
finns möjlighet att redan från början
skapa goda belysningslösningar. Särskilda
belysningsprinciper för området tas fram i
kvalitets- och gestaltningsprogrammet för
Västerport.

C. Societetsparken
Parken är en oas i staden och en förbättrad
belysning skulle göra parken mer attraktiv,
sommar som vinter. Utformning av ny belysning
bör ske i samband med en framtida upprustning
av parken.

D. Upplevelsestråk
De "upplevelsestråk" som visas på sidan 21 bör
knytas samman till ett sammanhållet stråk.
Målet är att binda samman stadens centrum
med strandpromenaden och Ankaret, och via
Ringvägen och miniparken vid Kilen passera
Pilhagsparken på väg till torget i stadens mitt.
Vissa sträckor är redan belysta. De som ännu
inte är det kan i flera fall genomföras inom
ramen för redan beslutade investeringar.

E. Nya stationsområdet
Det nya stationsområdet blir en viktig
bytespunkt för resenärer: mellan tåg, regionbuss
och lokalbuss. Många människor kommer att
gå eller cykla till och från stationen som också
har potential att bli ett tydligt landmärke. Vid
utformning av stationsområdet och intilliggande
gator bör ett belysningsprogram tas fram och
belysningslösningar projekteras parallellt med
övrig utformning. Ledord bör vara attraktivitet,
orienterbarhet och trygghet.

F. Esplanaden
Området längs Engelbrektsgatan, med ett
pärlband av publika byggnader, kan bli
ett attraktivt promenad- och cykelstråk
genom några ganska enkla åtgärder. Ett
belysningsprogram bör tas fram för området.
Det bör innehålla förslag på fasadbelysning av
viktiga byggnader (se avsnitt om landmärken
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Inspirationsbild: ljussättningsidé för Kallbadhuset.
Ur gestaltningsprogram för strandpromenaden. Archidea, 2016.

på sid 22-25) och förslag på uppfräschning av
parkmiljöerna vid Brännvinsringen. Varberg
Direkts entré är en viktig målpunkt för
invånarna.

G. Varbergs torg
Ljussättningen av Varbergs torg bör ses över,
utifrån utvecklingsplanens tio principer (Torget
Kyrkan Brunnsparken – utvecklingsplan,
2016-04-25). De historiska byggnaderna (se
sid 21) bör ljussättas. Detta bör ske som ett
samverkansprojekt mellan Varbergs kommun,
Varbergs Fastighets AB och berörda privata
fastighetsägare, för att uppnå bästa resultat för
torget som helhet. Platsens kulturhistoriska
värden ska noga beaktas.

H. Torggatan
Torggatan är en av stadens viktigaste handels
gator och behöver få en utformning som stödjer
detta. Belysningen blir en central del av gatans
framtida gestaltning och bör bidra till att gatan
upplevs som en unik plats i staden. Vid

planering och projektering bör arbetet göras av
personer med hög gestaltningskompetens och i
nära samverkan med berörda fastighetsägare
och näringsidkare. Plats bör ges även för
vinterbelysning och andra tillfälliga
installationer.

Håsten
Håsten är ett område som av många upplevs
som fragmenterat och svårt att orientera sig
i. Området runt idrottsanläggningarna och
ungdomsgården upplevs idag som mörkt
och otryggt och detsamma gäller gång- och
cykelstråken dit. I Håsten byggs en ny simoch badanläggning som blir ytterligare en
målpunkt i området som präglas av flera
stora idrottsanläggningar. Idag kör många
bil till anläggningarna fastän det finns gott
om gång- och cykelvägar till området. Ett
belysningsprogram bör tas fram för hela
Håsten-området. I programmet bör åtgärder
föreslås och ansvariga utses.
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Prioriteringar
Belysningssatsningar som ökar den upplevda
tryggheten och som länkar samman stadsdelar
bör prioriteras. I redan beslutade löpande
investeringsprojekt, bland annat belysning
för gång- och cykelvägar, bör satsningar ske
längs de stråk som många människor använder
och som är viktiga för att främja ett hållbart
resande.
I kommande investeringsprojekt som rör
ombyggnader av stadens platser och stråk
ska belysningen finns med som en egen del i
budgeten, vilken inte får tas i anspråk till annat.
Särskilda belysningsprojekt bör föras fram
i investeringsprocessen, för att möjliggöra
en positiv utveckling av Varberg som
belysningsstad. Sådana satsningar kan
fungera som inspirerande fokuspunkter i
stadsutvecklingen.

Ekonomi
De flesta satsningar på belysning ryms inom
redan beslutade eller planerade investeringar,
eftersom belysningen normalt är en del av
budgeten i investerings- och exploaterings
projekten. Här handlar det om att ljusplanera
klokt och att säkerställa att belysning inte
kommer sist i processen och prioriteras bort.
För särskilda satsningar som nämns ovan
behöver medel tillskjutas, som en del av
ordinarie budgetprocess. Åtgärdsvalsstudier och
förstudier bör tas fram.

Budgetbeslut i KF för
följande års budget
HGF gör
åtgärdsvalsstudier inför
kommande budgetår

ÅRSHJUL FÖR
INVESTERINGAR

HGF tar fram
förstudier

Q4

Q1

Q3

Q2

HGF gör brist- och
behovsanalys

Beslut om förstudier
i HGN
Beslut om förslag
till kommande års
investeringsbudget
i HGN

För särskilda belysningssatsningar tas åtgärdsvalsstudier
och förstudier fram, enligt ovanstående modell.
Investeringsplanen är på fem år, vilket innebär att det är
inte alltid blir av år 1.

Uppföljning
Belysningsstrategin bör följas upp och revideras
två år efter antagandet, så att innehållet förblir
aktuellt och användbart.

56 Belysningsstrategi för Varbergs kommun						

Ljusfakta och förklaringar
Om ögat
Detaljseende
Detaljseendet har en synvinkel på 2 grader,
vilket kan jämföras med att vårt synfält är ca 170
grader. Det är i denna del av vårt synfält som vi
uppfattar detaljer. Mycket ljus gör det lättare att
se detaljer.

Omgivningsseende
Omgivningsseendet har en synvinkel på ca
170 grader. Denna del av vårt synfält ligger
utanför det man direkt ser i synfältets fokus.
Omgivningsseendet är det vi använder mest
för att få en snabb uppfattning om miljöerna
vi vistas i och det fungerar även vid låg ljus
styrka. Omgivningssennde benämns ibland
periferiseende.

Ljustekniska storheter
Strålningsflöde
Med strålningsflöde menas den effekt som sänds
ut, överförs eller tas emot i form av strålning.
Enhet: watt (W).

Ljusflöde
Ljusflöde är den totala mängden ljusstrålning
en ljuskälla avger per tidsenhet. Ljusflödet är
det flöde som erhålls när strålningsflödet (som
anges i watt) värderas mot ögats känslighet vid
dagseende. Enhet: lumen (lm).

Ljusutbyte
Ljusutbyte (eller verkningsgrad) beskriver en
ljuskällas effektivitet, som förhållandet mellan

den tillförda effekten och ljusflödet man får ut.
Enhet: lumen/watt (lm/W).

Ljusstyrka
Ljusstyrkan visar vilken intensitet ljuset har i en
viss riktning. Storheten definieras som ljusflöde
per rymdvinkelenhet. Enhet: candela (cd) (En
candela motsvarar ungefär ljusstyrkan hos ett
stearinljus.)

Belysningsstyrka
Belysningsstyrka är ett mått på hur mycket av
det riktade ljuset som faller på varje kvadrat
meter av en belyst yta. Det är belysningsstyrkan
som brukar anges i tabeller för olika ljusnivåer,
som beskriver hur ljust det ”bör” vara i olika
områden. Enhet: lumen per kvadratmeter
(lm/m²), vilket är samma som lux (lx).

Luminans
Luminansen anger hur mycket av ljuset på
den belysta ytan som reflekteras mot våra
ögon. En lysande ytas luminans är ljusstyrkan
per kvadratmeter av dess storlek på ett plan
vinkelrätt mot betraktelseriktningen. Enhet:
candela per kvadratmeter (cd/m2).

Andra ljusbegrepp
Färgtemperatur
Termen färgtemperatur beskriver vilka
färgegenskaper ljuset från en ljuskälla har. Det
handlar om hur ljuset ser ut. Färgtemperaturen
anges i absolut temperatur, med enheten Kelvin
(K). Referens är strålningen från en s k svart
kropp, som till exempel en järnklump som
hettas upp. Färgtemperatur benämns ibland
ljusfärg.
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risk för förändringar av vissa känsliga färger.
Under 70 är risken för dålig färgåtergivning
stor.
Det är också viktigt att komma ihåg att två olika
ljuskällor med samma Ra-index kan ge helt
olika färgåtergivning, som en följd av att värdet
är ett medeltal. Den ena kanske skildrar gröna
toner på ett naturtroget sätt men klarar inte av
rött, medan den andra skildrar hudtoner bra
men inte grönska.

Stolpar och armaturer
Stolpar
Standardstolpe – stolpe vars nederdel är
bredare än ovandelen, ofta galvaniserad.
Globen är ett exempel på en rundstrålande armatur.
Armaturtypen bör endast användas när ljus uppåt och
sidorna önskas, till exempel intill fasader eller grönska.

Konisk stolpe – jämnt avsmalnade stolpe
som bland annat används till att bära upp
strålkastare, ofta lackerad i någon kulör.

Enkelt uttryckt brukar färgtemperatur lägre än
3300 K beskrivas som varmt ljus (glödlampor,
solnedgång). Över 5400 K är kallt (norrhimmel,
solen). Däremellan beskrivs ljuset som vitt eller
neutralt. En gammaldags glödlampa har till
exempel färgtemperaturen 2700 K.

Pollare - låg belysningsstolpe, vanligtvis mindre
än en meter hög.

Färgåtergivning

LED-armaturer kan ha olika utformning.
Det som är speciellt med LED är att det är en
komplett armaturenhet, alltså armatur och
ljuskälla i ett. Armaturen innehåller integrerad
ljuskälla - en diodmodul - samt diverse
optiska tillbehör som bland annat linser och
reflektoravskärmning. Många LED-armaturer
bländar eftersom diodmodulen ligger ytligt
för att ge maximalt ljusutbyte. Linser som
sprider ljuset, eller andra slags anordningar
som minskar bländningen, behövs för en god
synkomfort. Det finns också exempel på hur
ljuskällan integrerats och gömts i armaturen för
ett indirekt ljus.

Färgåtergivningsförmåga är ett mått på hur väl
ljuset från en viss ljuskälla återger färger. Det
handlar om hur ljuset skildrar omgivningen.
Hur färgerna återges beror på ljusets spektrala
sammansättning, som är olika för olika
ljuskällor. Två ljuskällor med samma ljusfärg
kan återge färger olika, på grund av att de kan
ha olika våglängdssammansättning.
Färgåtergivningsförmågan anges i ett färgåter
givningsindex som kallas Ra-index (från
engelskans ”rendering” och ”average”). Skalans
högsta värde är 100, vilket uppnås av dagsljus
och ljus från glödlampor. Ra-index är ett
medeltal som fås fram genom att ljus från den
aktuella ljuskällan träffar åtta standardiserade
färger. Färgskiftningarna registreras och
jämförs med resultatet från försök med en
referensljuskälla.
Ett Ra-värde på 100 eller strax under är alltid
bra. När värdena går ner mot 80-85 finns en

Armaturer
De vanligaste armaturtyperna beskrivs i
avsnittet Belysningens verktyg, sid 16-18.

Övrigt
Gatuoptik
Med gatuoptik menas att armaturen har ett
innanmäte som är specialanpassat till att
sprida ljuset så att det får en asymmetrisk,
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långsträckt utredning och kan lysa upp en stor
del av vägbanans längd. På så sätt kan stolparna
placeras glesare.

RGB-ljus
RGB står för Red, Green, Blue. Det finns
LED-armaturer som ger vitt ljus genom att de
innehåller dioder som ger ljus av alla tre slagen.
Genom att blanda ljusfärgerna kan vitt ljus eller
någon annan vald kulör fås som effekt.

Ljuskällor
Högtrycksnatrium har under flera årtionden
varit den vanligaste ljuskällan. På de platser
där ett vitare ljus med bättre färgåtergivning
önskades användes metallhalogen. Nu pågår
ett omfattande teknikskifte till LED. LEDtekniken befinner sig i början av en utveckling
till ett ekonomiskt och stabilt kvalitetsljus med
mycket långa livslängder. LED förmodas bli
vår kanske vanligaste ljuskälla inom de flesta
belysningsområden.

andra platser där man ställde högre krav på
ljusets kvalitet.

Metallhalogen
Metallhalogen är en urladdningslampa av
högtryckstyp och ska inte förväxlas med
halogenlampor som är vidareutvecklade
glödlampor. I urladdningsröret bidrar
olika metaller med olika spektrallinjer och
sammanställningen av metaller skapar det
totala ljusspektrat. Metallhalogen går att få i
olika fabrikat och kvalitet och generellt gäller att
metallhalogen ger ett ljus av god kvalitet och att
den har relativt lång brinntid.
De första metallhalogenlamporna tillkom
för att klara kraven på ett intensivt, vitt
och ”rent” ljus med bra färgåtergivning för
färgtevesändningar från större sportevenemang.
I skrivande stund är metallhalogen jämfört
med LED fortfarande det mest fördelaktiga
alternativet för idrottsanläggningar på grund
av LED-ljuskällornas mångdubbelt högre
inköpskostnad.

Glödlampor

LED-ljus

Glödlampor producerar vad vi uppfattar som ett
naturligt och behagligt ljus, med en kontinuerlig
spektralfördelning. Färgtemperaturen är
ca 2700 K. Dessvärre använder glödlampor
mycket elenergi i förhållande till det ljus som
alstras och de har kort livslängd. Dessutom
försvinner mycket av energin som värme. Ett
energieffektivitetskrav i Ekodesignförordningen
har sedan 2009 medfört en stegvis utfasning av
glödlampor.

Begreppet LED står för Light Emitting
Diodes. Ljuset alstras genom elektriska
strömmar i lysdioder (halvledarchips) och
ger ett monokromatiskt (enfärgat) ljus. I
många år har det funnits röda, gröna och gula
dioder som signal- och indikationsljus. På
1990-talet började blå lysdioder framställas
och dessa har sedan utvecklats till att ge vitt
ljus för allmänbelysning genom en teknik
där ett lyspulver inne i dioden gör att de blå
högeffektsdioderna ger ett vitt ljus. Metoden
är mycket ljuseffektiv i relation till det låga
elbehovet. För dekor- och effektbelysning

Högtrycksnatrium
Högtrycksnatrium är en urladdningslampa
där ljusalstringen sker genom en urladdning
i natriumånga och den kan inte styras eller
dimras. Det gula ljuset från högtrycksnatrium
har synts och syns fortfarande längs vägar, gator
och gång- och cykelvägar. Högtrycksnatriet
var länge den mest energieffektiva ljuskällan.
Ljuskällans färgåtergivningsförmåga är dålig
och trots det ibland myckna ljuset kan miljöerna
ändå upplevas som dunkla. En särskild typ
av högtrycksnatrium utvecklades för att få
ett varmvitt ljus med god färgåtergivning (Ra
>80). Den senare har mestadels använts för
utomhusbelysning i historiska miljöer och på

Ett omfattande teknikskifte till LED-belysning pågår i
många kommuner, däribland Varberg.
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skapas vitt och färgat ljus genom färgväxling
med röda, gröna och blå dioder (RGB-teknik).
Dioderna kan fås med olika färgtemperatur.
Ljuset saknar infraröd och ultraviolett strålning
och är praktiskt taget flimmerfritt. LED-ljusets
färgåtergivning förbättras för varje år. Ra-index
för bra, ”vita” lysdioder överstiger 80 eller
90. Spektralområdet för de bästa lysdioderna
med lyspulver utgör numera ett kontinuerligt
spektrum (fullspektrum) och förbättras
successivt. Vid val av produkt ska färgstabilitet
och färgåtergivning under livslängden beaktas,
så även inbördes färgtoleranser mellan likartade
dioder som kan förorsaka färgskiftningar.
Lysdioder för allmänbelysning (LED) används
huvudsakligen på två sätt, dels med grupper
av lysdioder (moduler) som är integrerade i
särskilda LED-armaturer, dels som enskilda
ljuskällor utförda som ersättningsljuskälla för
glödlampor.

Fastighetsjuridiska begrepp
Läs mer om begreppen nedan på https://
www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/detaljplan/.

Detaljplan
Med detaljplan får kommunen reglera
användningen av mark- och vattenområden.
Kommunen kan använda en detaljplan för
att pröva om ett område är lämpligt för bland
annat bebyggelse. Det gäller till exempel både
när det ska byggas nytt och när bebyggelse
ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska
redovisa allmänna platser, kvartersmark och
vattenområden och gränserna för dessa.

Allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en
detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.
En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis
upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän
plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller
en park.

Kvartersmark
Med kvartersmark menas mark som
enligt detaljplan inte är allmän plats eller
vattenområde utan främst är avsedd för
bebyggelse för enskilt eller allmänt ändamål.
Kommunen ska i detaljplan alltid ange
användningen av kvartersmark. Den eller
de användningar som anges avgränsar
vilka verksamheter som tillåts på platsen.
Användning av kvartersmark kan till exempel
vara bostäder, detaljhandel eller industri.
Användningen av ett markområde kan
också anges som en kombination av flera
användningar.

Förkortningar
HGN – hamn- och gatunämnden
HGF – hamn- och gatuförvaltningen
VBAB – Varbergs Bostads AB
VEAB – Varberg Energi AB
VFAB – Varbergs Fastighets AB
VGU - Råd för vägars och gators utformning
(se källor)
Vivab - Vatten och Miljö i Väst AB
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Källor
VGU - Råd för vägars och gators utformning
(Trafikverkets dokumentbeteckning: TRVK Vägars och
gators utformning). Publikationsnummer 2015:087, ISBN
978-91-7467-745-4. Trafikverket, 2015 06.
Liljefors, Anders, Seende och ljusstrålning,
belysningslära, Kungliga Tekniska Högskolan, 1997.
Larsson, Anna G (numera Anna Waernborg). Ljussättning
av Spånga centrum – del 1, Teori om belysning och ljus.
Examensarbete vid SLU, 1999.
Borg, Jennie (numera Jennie Fagerström). Ljus
utomhus – för trygghet och skönhet i staden nattetid.
Examensarbete SLU, 1999.
Våra vanligaste ljuskällor. Annell, 2014.
https://www.annell.se/infotek/liten-ordbok/
(2018-09-24)
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/detaljplan/ (2018-09-24)

Kommunala policyer, strategier, 		
riktlinjer och planer
Policy för reklam i det offentliga rummet, antagen av
kommunfullmäktige 2018-12-18.
Simma, lek och svärma - grönstrategi för aktiviteter,
upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommuns
utemiljö, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-17.
Lekplatsriktlinje för Varbergs kommun, antagen av
hamn- och gatunämnden 2013-04-08.
Cykelplan 2016-2020, antagen av hamn- och
gatunämnden december 2016.
Hållbarhetsmål 2017-2025 - inriktningar för
hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2016-12-20.
Riktlinjer för skyltar i Varbergs innerstad.
Stadsbyggnadskontoret.

Riktlinjer för lokalförsörjning Varbergs kommun, KS20180260-2 (remissversion).
Torget Kyrkan Brunnsparken - utvecklingsplan, 2016-0425.

Övriga utredningar
Västerports planprogram, godkänd av
kommunfullmäktige 2018-06-19.
Handelsutredning Varbergs stadskärna, Analys &
Strategi. Reteam, 2016.
Stadsmiljöprogrammet - Riktlinje för gaturummets
detaljutformning och möblering. 1999.
Stadens karaktärer – kulturmiljöer i Varbergs
stadsområde. Kulturmiljö Halland/Varbergs kommun,
2012-08-30.
Varbergs stadskärna – kulturhistoriskt underlag för
plan- och bygglovsfrågor. NAI Svefa, 2012-05-16.
Färdigt Ljus - överföring av äganderätten för befintliga
belysningsanläggningar till Varberg Energi AB. Beslut i
kommunfullmäktige 2016-09-20, Kf §119.

Inspiration har hämtats från
Belysningsprogram för Jönköping, 2011-10-06
Ljusplan för Malmös befintliga belysning. Malmö Stad,
gatukontoret, 2007-2008

Ljusprogram för Helsingborg, del 1. Centrum,
Helsingborg stad, 2006.

Läs mer
Teknisk handbok, 2017-06-13 - innehåller detaljerade
riktlinjer om belysning på allmän plats.		
www.varberg.se/tekniskhandbok
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