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introduktion
Belysning kan utgöra upp till 38 % av en 
genomsnittlig kommuns energi räkning 
(nycgP 2009). ineffektiv belysning 
slösar enorma resurser varje år och dålig 
 belysning skapar osäkra områden.
 Frågan om energieffektiv belysning blir 
viktigare och viktigare för såväl företag som 
kommuner på grund av nya eu-direktiv.

tyskland, Sverige, litauen och Polen 
samarbetar i led-projektet.

varför led-
belysning?

ljus och belysning påverkar hur vi mår, 
vad vi känner och vad vi presterar. att 
tillhandahålla offentlig belysning är 
en av de viktigaste – och dyraste – 
 uppgifterna för en stad!



led i urbana 
sammanahang

Olika användargrupper har olika  
krav på belysningen

visibilitet ryMlighet atMosfär rytM

idag ser vi en diversifierad och rik Mix av 

det urbana landskaPet, städer utvecklas 

och oMvandlas till koMPlexa och exten-

siva nätverk av saMManvävda trådar. 

de fundamentala komponenterna av 
 urbana landskap är människorna;  urban 
belysning måste möta behovet hos 
 användarna och se till att belysningen 
möter behoven och funktionerna.
 Olika användargrupper har olika behov, 
speciellt då det gäller kontraster, färgtem-
peratur och bländande ljus. därutöver 
varierar den visuella perceptionen inom 
olika användargrupper beroende på ålder, 
omgivning och förväntningar. designen av 
en belysningsinstallation måste bemöta 
dessa förväntningar. Ju bättre förståelsen 
för en specifik användargrupp är, desto 
större är möjligheten att belysningen klarar 
att bemöta behoven och installationen kan 
användas bättre.
 En arbetsplats där man arbetar i flera 
 timmar kräver annan belysning är ett 
område som främst är ämnat för avkoppling 
eller som övergång till ett annat område. 
att designa en belysningsinstallation för ett 

specifikt område innebär att man måste 
ta med behov för olika användargrupper i 
beräkningen och avgöra hur platsen kom-
mer att användas och vid vilka tider. är det 
nödvändigt att belysa en lekplats på natten, 
eller vill man undvika beteenden/använd-
ning av området vid speciella tidpunkter? 
ett användningsområde för belysning kan 
vara att föreslå/rekommendera ett särskilt 
beteende eller att undvika ett annat.
 resultat från undersökningar i projektet 
visar att vi i vår påverkan av ljuset kan 
urskilja fyra centrala koncept.

• Visibilitet 
• Rymlighet 
• AtmosfäR 
• Rytm 

kvalitativ belysning är en balanserad 
 sammanställning av dessa fyra och de 
 främsta resultaten av projektets prak-
tiska utredningar visar att led-teknologin 
 erbjuder många fler möjligheter att 
 tillgodose dessa fyra koncept.
 Belysning spelar en viktig roll i att 
etablera användandet av ett utrymme. 

led erbjuder nu inte enbart vitt ljus, utan 
även andra färgtemperaturer, och det är 
möjligt att variera färgtemperaturen med 
led.  detta är ett unikt och användbart 
verktyg för att förändra uppfattningen 
av urbana områden beroende på an-
vändning, tid på dygnet, firanden etc. 
användandet av olika färgtemperaturer är 
också mycket användbart i identifiering och 
organisering av olika zoner. Olika zoner kan 
 klassificeras beroende på deras användn-
ing, användnings frekvens, betydelse mm; 
varje zon kan då urskiljas med hjälp av olika 
färgtemperaturer. dessa och många andra 
designmöjligheter har tidigare inte varit 
tillgängliga med konventionell belysning, 
men led erbjuder ändlösa möjligheter att 
designa och reagera på det urbana landska-
pet. möjligheten att skapa mättade färgade 
ljus kan användas som ett designverktyg för 
att tillföra nya dimensioner och lager i det 
urbana utrymmet.



möjligheter 
med led
led-tekniken erbjuder möjligheten att 
 separera vertikala och semi cylindriska 
belysningsstyrkor från horizontella 
belysnings styrkor. detta kan vara en hjälp i 
skapandet av skarpa kontraster mellan ytor 
och skapa klara distinktioner mellan ytor 
och utrymmen.
 det här kan utvecklas ytterligare så att 
belysning kan definiera olika zoner i ett 
urbant landskap som särskiljer privata, 
 sociala och offentliga områden. i stads-
kärnor, noder och rekreationsområden, 

där människor är mindre bekanta med  
omgivningen blir det viktigare att ha 
vertikal orientation, att tillhandahålla ytor 
och  element som kan agera orienterings-
punkter. Således kan vertikal belysning 
användas som ett specifikt designverktyg 
för att identifiera olika zoner och skapa 
tydliga gränser mellan dem.

för att ta diskussionen ett steg längre, 
led-tekniken erbjuder nu möjligheten att 
skapa en positiv förändring och förbät-

tring av uppfattning och socialt beteende. 
tydliga gång- och cykelområden kan skapas 
och kan ges företräde framför biltraffik. 
detsamma kan gälla användandet av 
detaljerad belysningsteknologi, visuell 
orientering och visuell konfort som kan 
förbättras och skapa en känsla av trygghet 
och välbefinnande. Det kan uppmuntra 
människor att använda stadsutrymmet på 
kvällstid och skapa en positiv och hälsosam 
miljö.

SverigetySkland

POlen

litauen

led kan 
hjälpa till att 
skapa gränser 
mellan 
ytor och 
utrymmen.



livScykelkOStnad

när kostnaden för belysning beräknas 
måste livscykelkostnaden tas med i 
beräkningen. att investera i led-tekniken 
kan verka dyrt i ett första skede om 
man jämför med traditionell belysning. 
investeringskostnaden är en del, en 
mycket viktig del. energieffektiviteten och 
underhållskostnaderna är också viktiga 
och utgör en stor skillnad. i och med att 

elpriserna ökar blir lägre energikonsumtion 
allt viktigare. led-teknologin besitter 
fördelar överlägsna andra alternativ på 
marknaden då det gäller energieffektivitet 
och livslängd. en jämförelse av led och 
traditionella lösningar kan lätt bli en fråga 
om äpplen och päron.

kostnaderna för arMaturer 
och deras underhåll består 
av ett antal koMPonenter:

kostnad för koncept och  ●
produktdesign
kostnad för teknologin   ●
(patent, know-how)
Produktion, tillverkning och  ●
testkostnader
materialkostnader ●
Försäljningskostnader ●
transportkostnader – från tillverkare  ●
till återförsäljare, och från försäljare 
till kund
Beslag och testkostnader på plats ●
Personalkostnader ●
underhållskostnader ●
Skatter ●
efterfrågan på marknaden ●
tillverkarens ”namn” eller varumärke ●
mode inom belysningsindustrin ●
den existerande installationens  ●
payofftid och den återstående tiden
design och utrustning för styrsystem ●



utveckling av Standard För OFFentlig BelySning

- 85 %

Standardisering är en dynamisk process och 
standarden behöver uppdateras med den 
kontinuerliga utvecklingen och framstegen 
för ny teknologi, detsamma gäller led-
teknologin. Belysningsstandard för gång-
trafikanter har nästan blivit en biprodukt 
till belysnings standard för biltrafik. Detta 
skedde på grund av att man trodde att 
bilförare krävde bättre visuell uppfattning av 
utrymmet än den gående behövde för att gå. 
För varje år som går blir det allt tydligare att 
avsikten med belysning inte bara är att göra 
gatorna säkrare genom att förebygga våld 
och trafikolyckor. Tidigare har det varit strikta 
funktionella begränsningar av tekniska och 
ekonomiska skäl men dagens belysnings-
projekt visar på en förändrad attityd.

när ny standard skapas för offentlig 
utomhusbelysning rekommenderas att 
undersöka;

Plats och typologi ●
Markering av stadens särdrag ●
Hierarkin av stadens beståndsdelar ●
Omgivning ●
Övergångsutrymmen ●
Genomskärningar ●
Påträngande ljus/bländning ●
Ljusdistribution ●
Designmöjligheter ●
Belysning i olika vädervillkor ●

det är också viktigt att komma ihåg det 
human istiska perspektivet och fundera på 
det mänskliga behovet och förutsättningar 
för offentlig utomhusbelysning. detta inklud-
erar belysning för gång- och cykeltrafikanter, 
uppfattningen av ett område, personer med 
funktionsnedsättning och interaktion.
 den nya led-teknologin kan förbättra 
belysningen med hjälp av elektroniska 
kontrollsystem. tillförlitligheten för den nya 
teknologin förbättras och urban belysning 
kan kontrolleras på ett dynamiskt sätt, vilket 
minskar onödigt ljus.
 när en ny standard formuleras är 
avgörande aspekter säkerhet, trygghet, 
orientation, identitet och den arkitektuella 
och estetiska aspekten.

användandet  
av led-belysning kan Minska 

 energikostnaderna Med uPP till 85 %



Framtida utveckling

Framtiden med led-teknologin är och 
kommer att vara nära sammankopplat med 
städernas framtid och hur städerna växer, 
förändras och utvecklas för att anpassa sig 
till nya teknologier, vetenskapliga fram-
gångar, men även förändrade levnadssätt 
och förväntningar. en levande stad med ett 
dynamiskt belysningskoncept gör det möjligt 
att minska energikonsumtionen utan att 
minska ljusets kvalité.

Med 
användarna i 
fokus
led-teknologin erbjuder möjligheter att 
 designa komplexa styrsystems scenarier 
som dynamiskt kan förändra belys-
ningens  karaktär med förändrade behov, 
användnings områden och önskemål.  
Funktioner som tidigare inte kunde styras 
såsom ljusspridning, färgåtergivning och att 
färgtemperera byggnader kan nu  kontrolleras 
med hjälp av led-teknologin. detta ger 
optimala designmöjligheter för varje enskild 
funktion med rätt ljuskvalité och maximerar 
energieffektiviserings potentialen.

urban 
förnyelse
Belysning tillsammans med andra urbana 
designstrategier används som verktyg 
för urban förnyelse. teknologin erbjuder 
möjligheter med dimring. led-armaturer 
kan programmeras för att fungera inte 
bara beroende på tid på dygnet, men också 
sammankopplat med det naturliga ljuset. 
led-armaturer kan ge total kontroll över 
karaktärer. denna totala kontroll med hjälp 
av armaturen handlar om såväl lumennivåer 
som riktning av ljuset, färg återgivningen, 
luminositetsfördelning mm, vilket ger 
möjligheten att agera och reagera på det 
urbana landskapet och dess förändringar. 
den framtida staden växer som en enhet. 
genom preciserad belysning kan platser 
belysas som tidigare inte kunde belysas på 
grund av olika former av störningar. det är 
nu möjligt att ha skarpa kontraster mellan 
belysta ytor och icke-belysta ytor, tydlig 
urskiljning mellan ytor och områden samt 
definiering av olika zoner i stadsutrymmet. 
i framtiden kommer dessa nya design-
möjligheter att användas för att definiera 
nya förutsättningar och krav för att uppfylla 
invånarnas behov och anspråk.



Spara energi och 
pengar genom att 
skifta till led-belysning 
i offentliga miljöer

WWW.ledligHtPrOJect.eu

”led - light in Public sPace” är 
ett eu-Projekt och saMarbete 
Mellan 15 Partners i södra 
östersjöregionen soM  testar 
led-belysning i offentliga 
Miljöer.
  
led-projektet är baserat på nationella 
energiplaner, vilka presenterar nationella 
strategier för hur eus medlemsstater ska 

uppnå de antagna energibesparingsmålen 
till 2016. Projektet tar fram argument för ett 
skifte av stads- och gatubelysning till den 
energibesparande, miljövänliga och mång-
sidiga led-teknologin genom att förespråka 
led, skapa know-how och kunskap om 
energieffektivisering.
 Sex testområden har skapats för att 
visa på goda exempel, innovativa metoder 
och användarbehov. Fokus har varit på att 

undersöka effektiva metoder, möjligheter 
att minska energikonsumtionen och 
koldioxidutsläppen som orsakas av offentlig 
belysning. Projektet har skapat nätverk på 
internationell, nationell, regional och lokal 
nivå för att kunna anpassa existerande led-
lösningar till kommunala behov och stimul-
era och underlätta för ett skifte till led.
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