
Framtida utveckling

Framtiden för led-tekniken är givetvis 
nära sammankopplad med städernas 
tillväxt, förändring och utveckling. men 
 förändrade levnadssätt och förväntningar 
hos  städernas invånare, kommer också 
påverka teknikens utveckling. dynamiska 
belysnings koncept gör det till exempel 
möjligt att minska energikonsumtionen 
utan att minska ljusets kvalité.

Med 
användarna i 
fokus
led-tekniken erbjuder möjligheter att 
utforma komplexa styrsystem som kan 
förändra belysningens karaktär utifrån 
förändrade behov, användningsområden 
och önskemål. 
 Funktioner som tidigare var mycket 
svårare och dyrare att uppnå – till exempel 
ljusspridning, färgåtergivning och att belysa 
byggnader med färgat ljus –  kan enkelt 
och billigt kontrolleras med hjälp av led-
tekniken. 
 Förutom att detta ger stora design-
möjligheter med rätt ljuskvalitet för varje 
enskild funktion, maximerar det också 
energieffektiviseringen.

förnyelse av 
stadsbilden
led-teknken erbjuder också enklare möj-
ligheter att dimma ljus. inte bara styrt av 
statisk tid på dygnet, utan också beroende 
av den dynamiska mängden naturligt ljus, 
till och med för enskilda armaturer. 
 denna totala kontroll med hjälp av 
armaturen handlar om såväl lumennivåer 
som riktning av ljuset,  färgåtergivningen, 
luminositetsfördelning med mera, vilket 
också skapar möjligheter att anpassa 
belysningen till landskapets förändringar.
 genom preciserad belysning kan platser 
som tidigare inte kunde belysas på grund 
av olika former av störningar nu få an-
passad ljussättning. det är också möjligt 
att ha skapa bättre kontraster mellan 
belysta och icke-belysta ytor och tydligt 
urskilja olika ytor och områden i staden. 
 i framtiden kommer dessa nya möj-
ligheter kunna användas för att bättre 
tillgodose invånarnas förändrade behov 
och nya anspråk. 



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

led – light in Public sPace är 
ett eu-Projekt där 15  Partners i 
södra östersjöregionen saMar-
betar och  testar  led-belysning i 
offentliga Miljöer.
  
led-projektet baseras på eu:s  nationella 
energiplaner och strategier för hur energi-

besparingsmålen till 2016 skall uppnås. 
Projektet tar fram argument för att byta 
äldre stads- och gatubelysning till den 
energibesparande, miljövänliga och mång-
sidiga led-tekniken.
 Sex testområden har skapats för att 
visa på goda exempel, innovativa metoder 
och användarbehov. Fokus har legat på 

att undersöka metoder för att minska 
energikonsumtionen och därmed klimat-
påverkan av offentlig belysning. 
Projektet har bidragit till att skapa nätverk 
på internationell, nationell, regional och 
lokal nivå för att anpassa led-lösningar 
till kommunala behov.
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led – light in Public Space
BelySning – mer än Bara lamPOr   2012 



introduktion
Belysning kan utgöra upp till 38 procent 
av en genomsnittlig kommuns elräkning 
(nycgP 2009). ineffektiv belysning slösar 
stora resurser varje år och dålig belysning 
kan skapa otrygga områden.
 Frågan om energieffektiv belysning blir 
allt viktigare för såväl företag som kommu-
ner på grund av nya lagar och 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 mycket viktig – och 
dyr – uppgift för en stad!



led i 

stadsmiljöer

Olika användargrupper har olika  
krav på belysningen

visibilitet/
synlighet

ruMs- 
uPPfattning

atMosfär rytM/teMPo

städer växer och utvecklas hela 
tiden, Men invånarnas behov 
Måste fortsatt tas tillvara.  

Beroende bland annat på ålder, omgivning 
och vanor har olika kategorier av männi-
skor olika behov av belysning, inte minst 
vad gäller kontraster, färgtemperatur och 
bländeffekter. äldre personer behöver till 
exempel mer ljus än yngre för att uppleva 
samma belysningseffekt. 
 trots det är det mindre vanligt att of-
fentlig belysning tar hänsyn till sådana 
skillnader. 
 det är också skillnad på ljus och ljus. 
en arbetsplats, där människor arbetar 
flera timmar om dagen, ställer andra krav 
på belysning än en plats för avkoppling i 
det offentliga rummet.  
 innan man kan ta beslut om en belys-
ningsinstallation, måste man alltså bland 
annat ha klart för sig vem som använder 

området, när det används och hur man vill 
att det ska användas. är det till exempel 
nödvändigt att belysa en lekplats på 
natten? vill man kanske undvika vissa 
beteenden eller användningssätt vid 
 speciella tidpunkter? 
 undersökningar i vårt projekt indikerar 
att ljus påverkar människor på fyra sätt:

• synbarhet 
• ruMsuPPfattning 
• atMosfär 
• teMPo 

att skapa belysning med kvalitet för män-
niskor innebär att väga samman dessa 
fyra faktorer. vårt projekt har visat att led-
tekniken ger goda möjligheter att göra det. 
led-tekniken erbjuder nämligen mer än 
enbart vitt ljus. det är fullt möjligt att styra 
och påverka ljuset med enkla metoder på 
en mängd olika sätt. 

 det är till exempel enkelt att variera 
färgtemperaturen. användbart bland annat 
för att skapa användar orienterad skillnad 
mellan gång- och cykelvägar respektive 
parkeringsplatser. att göra stationer för 
återvinning mer välkomnande är ett annat 
exempel.
 tekniken gör det också betydligt 
enklare att flexibelt anpassa ljus och 
 belysningsmängd. det öppnar till  exempel 
möjligheten att styra belysning efter 
andelen äldre som bor eller vistas i ett 
område. 
det är också fullt möjligt att skapa ljus i 
mer mättade färger, vilket kan tillföra nya 
upplevelser. 
 i praktiken erbjuder led-tekniken 
nästan obegränsade möjligheter att desig-
na och förnya stads- och landskapsmiljöer. 
möjligheter som inte varit tillgängliga med 
konventionell belysning, i alla fall inte på 
långa vägar lika enkelt.



möjligheter 
med led

led-tekniken erbjuder också möjligheten 
att separera vertikala belysnings styrkor 
från horisontella, det vill säga att 
skapa skarpa kontraster och upplevelse-
skillnader mellan olika ytor och utrym-
men. med hjälp av ljussättning med 
led kan till exempel olika områden i en 
stadsmiljö markeras som privata, sociala 
respektive offentliga.
 använd på rätt sätt kan led-tekniken 
också förbättra möjligheterna att  orientera 

och röra sig i stadsmiljön, genom att 
skapa ytor och miljöer som kan fungera 
som orienteringspunkter. ett exempel kan 
vara att ljussätta gång- och cykelleder på 
ett sätt som ger dem företräde framför 
biltrafik. 

händelsestyrning
men orienteringsstödet kan också vara 
händelsestyrt. till exempel kan vägen 
till ett teaterhus belysas extra en timma 

innan föreställningen börjar och en timma 
efter dess slut. detta för att underlätta 
för publiken att ta sig dit och hem.
ljus kan kort sagt starkt medverka till att 
skapa upplevelse av trygghet och välbe-
finnande, vilket i sin tur kan uppmuntra 
människor att i ökad omfattning använda 
stadsutrymmet även på kvällstid.

SverigetySkland

POlen

litauen

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



livScykelkOStnad

kostnaden för offentlig belysning handlar 

dels om investeringskostnaden, men också 

om underhåll och energikostnad. till en 

början kan led-tekniken verka dyr jämfört 

med traditionell belysningsteknik. det beror 

till stor del på att materialkostnaden är 

högre, vilket i sin tur säkert beror på att 

efterfrågan ännu inte är tillräckligt hög. 

 Ser man till livscykelkostnaden blir bilden 

en annan. led-tekniken har lång livslängd, 

över 50 000 timmar. dessutom är led-

tekniken mycket mer effektiv. en led-lampa 

kräver bara 15 % av den energi som en 

konventionell glödlampa behöver.

 energieffektivitet och underhållskostnad 

talar för led i jämförelse med konventionell 

teknik. i och med att elpriserna ökar blir 

detta allt viktigare. en kostnadsjämförelse 

med traditionella lösningar kan därför bli 

missvisande om man inte tar hänsyn till 

alla kostnader. led-belysning kan minska 

energikostnaderna med upp till 85 procent.

investerings- och 
underhållskostnader för 
arMaturer består av ett 
antal variabler:

 ● koncept och produktdesign.
 ● teknologin (patent, know-how).
 ● Produktion (tillverkning och 

testkostnader).
 ● material.
 ● Försäljning.
 ● transporter – från tillverkare till 

återförsäljare, och från försäljare till 
kund.

 ● montage och tester på plats.
 ● Personal.
 ● underhåll.
 ● Skatter.
 ● efterfrågan på marknaden.
 ● tillverkarens renommé och 

varumärke.
 ● mode inom belysningsindustrin.
 ● den existerande installationens 

payoff-tid och återstående tid.
 ● design och utrustning för styrsystem



Standardutveckling För OFFentlig BelySning

- 85 %

Standardisering är en process som 
dynamiskt behöver uppdateras i takt med 
teknikutvecklingen. 
 ett bra exempel är belysningsstandarden 
för gångtrafikanter. under lång tid var den 
närmast  en biprodukt av motsvarande 
belysningsstandard för biltrafik. man 
trodde helt enkelt att bilförare behövde 
bättre belysning av vägen än den gående 
behövde för att gå.
 idag vet vi bättre. vid planering av 
offentlig utomhusbelysning ska männis-
kors – inte bilars – behov stå i centrum. 
viktiga grupper är fotgängare, cyklister och 
personer med funktionsnedsättning.
 För varje år blir det också allt tydligare 

att syftet med belysning inte bara är att 
göra gator säkrare samt att förebygga våld 
och trafikolyckor. med led-belysningens 
möjligheter förändras attityden och även 
andra syften kan vägas in. 
 vi rekommenderar att man bland annat 
beaktar nedanstående faktorer när ny 
standard ska skapas för offentlig utomhus-
belysning:

 ● Plats och form
 ● markering av stadens särdrag
 ● värdering av olika stadsdelar och  

byggnader
 ● Omgivning
 ● övergångar och genomskärningar.

 ● Påträngande ljus/bländning
 ● ljusdistribution
 ● designmöjligheter
 ● Belysning i olika vädervillkor

den nya led-tekniken kan förbättra belys-
ningen med hjälp av elektroniska styrsys-
tem. tillförlitligheten för den nya tekniken 
förbättras och modern belysning kan 
kontrolleras på ett helt annat sätt, vilket 
minskar onödigt ljus.
när en ny standard formuleras är säkerhet, 
trygghet, identitet, möjlighet att orientera 
sig samt den arkitektoniska och estetiska 
aspekten avgörande aspekter.

användandet  
av led-belysning kan Minska 

 energikostnaderna Med uPP till 85 %


