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HANDLINGSPLAN BELYSNING

InlednIng
FÖRORD
Vårt öga är beroende av ljuset för att vi skall kunna se och uppleva verkligheten. So-
lens ljus är en förutsättning för allt seende dagtid och har alltid varit en viktig  
närings- och hälsokälla för mänskligheten. När skymningen faller och dagen övergår 
till natt förändras och begränsas vår visuella upplevelse och här möts vi i stället av 
månen och stjärnornas ljus samt den mänskliga civilisationens artificiella ljus.

Ljuset tar fram vår omgivning och är ett av vårt främsta verktyg i vår rika upplevel-
sevärld, därför är planeringen av det artificiella ljuset betydelsefull. Med rätt hållbar 
belysning skapar vi en vacker, stimulerande, tillgänglig och tryggare utomhusmiljö i 
småstad och landsbygd. 
 
Syftet med den här handlingsplanen för belysning är att den ska vara ett levande styr-
dokument, den ska handleda i beslutsprocessen för kommande belysningsplanering, 
projektering, drift och skötsel i Gällivare kommun. 

BAKGRUND
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för belysning utifrån 
den tidigare beslutade strategiska planen för infrastuktur. 
I Gällivare Kommun finns i dag ca 8000st ljuskällor varav ca 2300st representeras i 
landsbygden och ca 5700st i tätorten. Av dessa är ca 75% kvicksilver som enligt Eu-
direktiv ska sluta tillverkas och säljas 2015. Stora delar av den befintliga belysnings-
anläggningen har blivit föråldrad och uppfyller inte längre kraven för en trygg och 
attraktiv stad. Belysningen i Gällivare behöver rustas upp och bytas ut. 

Under hela vår civilisations existens har ljuset skapat grunden för människans sätt 
att leva. Dagarnas ljus från gryning till skymning under årstiderna bestämde när man 
utförde sysslor och göromål. Vid mörkrets inträde stod elden i centrum och var den 
samlande funktionen som skapade trygghet och samhörighet. Samerna har till exem-
pel flera olika namn på elden efter syfte och egenskaper. Man använde facklor som 
ledljus till stora viktiga samlingsplatser där det fanns större eldar.
En stor förändring har skett under det senaste århundrandet och i dag lever vi i större 
samhällen och städer. Elden med dess ljus var en viktig kommunikationslänk men 
har i dag tagit sig nya uttrycksformer genom elektrifieringen på slutet av 1800-talet. 
Genom det artificiella ljuset har dygnsrytmen blivit rörlig, det är viktigt att komma ihåg 
att vårt konstgjorda ljus inte kan ersätta solens och ska därför planeras med vördnad.



VISION
Gällivare kommuns belysningsplan ska förstärka profilen som 
en arktisk småstad och förmedla en känsla av omsorg och ny-
tänkande. Den nya belysningen ska visa vägen för kreativa och 
effektiva belysningslösningar sett ur ett ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt perspektiv. Det görs genom att värna om den rena 
miljön i belysningsplaneringen med smarta produktval, minime-
ring av lightpollution och planering av ljuset utefter människan 
behov. Dessa faktorer bidrar därmed till en ekonomisk och 
hållbar anläggning.

MÅLSÄTTNING
Målet med belysningsplanen är att skapa en kvalitativ och god 
livsmiljö som stärker Trygghet, Trivsel, Tillgänglighet, Trafiksä-
kerhet samt lämnar utrymme för ny Teknik.  
Dessa 5 T är grundpelarna för belysningsplanen. Det handlar 
om rätt ljus på rätt plats vid rätt tillfälle. Det är inte vår närmiljö 
som behöver ljuset, utan vi människor. Det artificiella ljuset 
ska finnas för att hjälpa och tillfredsställa våra behov och vår 
upplevelse. Driftskostnaden ska vara så låg som möjligt utan att 
hämma och begränsa ovanstående mål.
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TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet innebär att alla, oavsett funktionsnedsättningar, ålder och synförmåga, 
fritt ska kunna röra sig och verka i samhället vilket är en demokratisk rättighet.
 •Stor omsorg läggs på belysningsutformingen för de oskyddade trafikanterna.
 •Omgivningsljus ges till kringmiljön för att ge möjligheten att se sin omgivning  
 och dess innehåll, vilket bidrar till god förmåga att orientera sig.
 •Armaturens utformning och placering är av största vikt. Med avbländade  
 ljusskällor samt med jämt fördelat ljus ges enligt plan och bygglagen 2001  
 god synkomfort.  
 •Belysningen planeras så att man kan se och avläsa rummets ytor,
 färger och kontraster. Vid 40 års ålder börjar vi alla tappa vårt kontrastseende  
 vid bländande belysning och därmed bör stor omsorg läggas vid val och   
 injustering av armaturer.
 •Belysningsanläggningen ska prioriteras och vara lättillgänglig för drift och  
 skötsel. 

TRAFIKSÄKERHET
Belysningen har en stor inverkan på hur vi upplever vår miljö och vår möjlighet att 
upptäcka hinder. Därav är det av hög vikt att belysningen vid fordonstrafikerade 
platser såväl som vid gång och cykelvägar är väl utformad. Trafikverket har tagit fram 
VGU (vägar och gators utformning) som innehåller krav och råd för deras anläggning-
ar.  VGU ska ligga till grund för utformandet av vägar och gator i Gällivare.
 •Belysningen ska framhäva hinder och tydligöra vägens sträckning. 
 •Vid konfliktpunkter och där olika trafikslag möts ska ”utstickande/speciell”  
 belysning användas för att uppmärksamma trafikanterna på händelsen.  
 Exempel på extra viktig konfliktpunkt är övergångsställen.
 
TEKNIK
Idag tar tekniken inom belysning stora steg framåt och möjligheten att testa nya 
lösningar och följa utvecklingen ska finnas i Gällivare. Ny teknik ska dock undersö-
kas och testas före stora installationer samt vara kompatibel med nuvarande samt 
framtida teknik.

ledord
TRYGGHET
Det är av största vikt att invånarna och stadens gäster kan känna sig trygga dygnet 
runt i Gällivare. Känslan av trygghet innebär friheten att man kan, vågar och vill röra 
sig utomhus, även under dygnets mörka timmar. Trygghetsvandringar ska utföras för 
att hitta de platser som behöver bättre utformad belysning samt de platser som ska 
låtas förbli mörka för att inte leda dit människor nattetid.
 •Ljuset ska utformas på ett sådant sätt att miljön och människor 
 återskapas verklighetstroget.
 •Viktigt är att ljuset leder blickarna och enkelt visar möjliga färdvägar.
 •Variation i ljuset behövs för att skapa liv. Skarpa skuggor ska dock 
 undvikas i färdriktningen som kan förvirra orienteringsförmågan.
 •Genom att belysa vertikala ytor stärks rumsuppfattningen och 
 förståelsen av omgivningen.
 •Ljus inifrån ger känslan av närhet, man bör utnyttja belysningen från 
 exempelvis skyltfönster och entréer för att lätta upp gatan.
 •Det är viktigt att vara varsam med ljuset och belysa de platser och stråk där  
 folk ska samlas och låta delar där folk inte ska röra sig nattetid vara mörka.  
 Platser som är befolkade upplevs tryggare.
 •Vårt öga adapterar sig efter starkaste ljuskällan i synfältet, ljusinflation ska  
 undvikas för bästa tillgänglighet och synkomfort.
 •Välskötta och vackra miljöer känns tryggare, underhåll av befintliga  
 belysningsmiljöer är därför av stor vikt. 
 
TRIVSEL
Trygghet och trivsel går ofta hand i hand. Trivseln kan ökas genom god estetisk ut-
formning. Belysningsanläggningen ska förstärka Gällivares profil som attraktiv arktisk 
småstad. Genom god belysning kan rörelsen och livet öka i stadsrummet och därmed 
även trygghetskänslan. 
 •Effektbelysning, exempelvis att framhäva konstverk även mörkertid, lysa  
 upp mörka buskage och framhäva stadens fina husfasader visar på omsorg  
 om platsen och bidrar till ökad trivsel.  
 •För att hålla staden levande ska årstidsrelaterade installationer ske i form av  
 exempelvis vinter-, högtids-. eller eventbelysning.
 •Kombinera funktionsljus med gestaltningsbelysning, det ena utesluter inte  
 det andra. 
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gestaltnIng

DEN ARKTISKA MILJÖNS FÖRUTSÄTTNINGAR
På denna arktiska breddgrad råder unika förutsättningar som ska ligga till grund vid
all belysningsplanering.

Himlen
Gällivares rena atmosfär skapar ett unikt arktiskt djupblått ljus som finns kvar länge 
under skymningstid. Under de 8 månadernas mörka dygnsperiod kan man bland 
annat skåda tusentals stjärnor i vintergatan, andra galaxer, nebulosor, planeter och 
norrskenet.

Solen 
Under den arktiska ljusa sommaren råder 5 veckors midnattssol och även om det 
totalt över året är lika många soltimmar som i övriga Sverige så är ljusets tidsperiod 
då människorna är aktiva och vakna längre och mer påtaglig.

Snön
Under den arktiska polarvinter har staden ingen solkontakt men får ett stark indirekt 
himmelsljus som reflekteras i snön. Snön har de finaste egenskaperna att reflektera 
ljus och denna goda reflektionsförmåga är värd att ta tillvara på ur driftsynpunkt. 
Gällivare är normalt snötäckt 6 månader med ett snödjup på minst 75 cm. Snön kan 
variera i tillstånd från torrhet till fuktighet. Fuktighet kan snabbt förändras till isbildning 
vilken i kombination med snöhanteringen ger en ökad påfrestning på belysningsan-
läggningen. Under det subarktiska vinterklimatet som råder oktober till maj kan kylan 
sjunka ner mot -40 grader. Kylan har en försvagande påverkan tex på vissa plastma-
terial vilket man bör ta hänsyn till vid val av armaturer.  
Snön skapar goda förutsättningar för vinteraktiviteter som kan lyftas fram med effekt-
full vinterbelysning.

Fjällandskapet
Gällivare som småstad har några specifika platser i staden som erbjuder goda möj-
ligheter till utblickar. Exempel på det är Dundret, Malmberget och skogsdalen som 
Vassara älv. Dessa utblickar bör värnas om i belysningsplaneringen.

Belysningen i Gällivare ska till största del 
bestå av det vita rena ljuset som öppnar 
upp och bjuder in till den arktiska atmos-
fären i staden. Ljuset ska främja natthim-
meln med stjärnor och norrsken idag och i 
framtiden.
Övergripande ska en varierad ljusfördel-
ning tydliggöra stadens liv och aktiviteter. 
Landmärken är viktiga målpunkter i staden 
som stärker orienteringen och stadens 
identitet.

Generellt ska vitt ljus användas så att den 
rena vita staden lyfts fram tillsammans 
med den vita snön, färgtemperatur på 
minst 4000K (K=Kelvin) ska användas. 
Varmare ljus kan användas för att skapa 
variation, knutpunkter för gemenskap och 
ombonadskänsla.
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GENERELLA BELYSNINGSPRINCIPER

Armatur med planglas ger direktljus mot 
väg - Ljuset på rätt plats

Funktion
• I möjligaste mån ska nedsläckning av 
funktionsbelysning nattetid inte före-
komma, effektsänkning ska användas om 
möjligt. 
• Ett intelligent styrsystem som larmar 
vid fel upprätthåller en god ljusmiljö och 
besparar manuell driftundersökning. 
• Belysningsanläggningen ska ha god 
livslängd och hålla för rådande väderför-
utsättningar med en utformning så att snö 
och is inte stannar på armatur och stolpe.  
Belysningsanläggningen ska stå emot 
kyla ner till -40 grader och uppfylla rå-
dande 
kvalitéts och säkerhetskrav. 
• En viktig aspekt i belysningen är ljuskäl-
lans förmåga att återge färger. God färgå-
tergivning lyfter fram människor, staden 
och naturens färger. Ra-värde från 80 och 
upp ska eftersträvas.
• Stolpluckan på samtliga belysningsstol-
par bör förses med så hög placering som 
möjligt med tanke på snövallar.

Placering
• Vid all placering av belysning samt mon-
tage i staden, ska hänsyn tas till viktiga ut-
blickar, exempelvis mot kyrkan och fjället 
Dundret. 
• Placeringen av stolpe anpassas till gatu-
rummets arkitektur och behov.

Ljusspridningsexempel. 
Hämtad från http://grist.org/

Lightpollution. 
Hämtad från http://www.astrosurf.com/

• Stolpar ska placeras med rekommende-
rat säkerhetsavstånd från vägkant enligt 
VGU.
• Armaturplacering får inte drabba boende 
genom spilljus in i bostäder eftersom det 
förutom att vara störande kan det drabba 
dygnsrytmen.

Armaturen
• Samtliga armaturer och stolpar ska vara 
CE märkta enligt EU-direktiv för att 
förstärka god säkerhet, hälsa och miljö.
• Armaturen skall vara anpassad för 
rådande och framtida styrsystem med 
möjlighet att effektsänkas. 
• Belysningen bör ej störa siktlinjer mot 
omgivande miljö och landskap.
• Planglas ska väljas vilket innebär att 
armaturen är mer avbländad och minskar 
oönskad ljusspridning och lightpollution, 
se bild till höger. 
• Bländande belysning ska undvikas 
efterdom det försämrar seendet och häm-
mar möjligheten till överblickbarhet och 
därmed tillgänglighet.
• Vid inköp av nya armaturer utan LED 
skall möjlighet till konvertering till LED 
finnas. 
• Generellt skall ljuskällan i armaturer ha 
en livslängd på minst 24000h vid 10% 
bortfall. 
• Vid byte av armatur samt vid nyprojekte-
ring ska rådande EU-direktiv följas.
• Antalet armaturtyper bör hållas nere. 

Utformning
• Belysningens utformning ska ge en 
tydlig visuell vägledning som betonar 
gaturummets karaktär.  
• I första hand ska ljuset finnas för de 
oskyddade trafikanterna och göra dem 
synliga med hänseende på trafiksäkerhe-
ten. 
• Där endast fordonstrafik finns på lands-
byggden ges belysning vid konfliktpunk-
terna, så som större korsningar, rondeller, 
övergångsställen och busshållplatser.
• Belysningen ska framhäva hinder. 
• Det är viktigt med en adaptionssträcka 
där belysningen börjar och slutar.
• Det skall vara samma belysningsutfö-
rande längs samma gata. (stolpe, arm, 
armatur, ljuskälla). Gruppbyten är att 
föredra. 
• Produktvalen ska hålla ihop  
designmässigt och inspireras av stadens 
och naturens formspråk.
• Stadens vatten som fungerar likt en 
spegel ska tas tillvara i belysningsplane-
ringen med vördnad om djurlivet.
• Så få stolpar som möjligt ska eftersträ-
vas utan att drabba ljuskvaliten i miljön. 
Exempelvis kan gatu- och GC-belysning-
en kombineras på samma stolpe.
• Vid nyprojektering bör om möjligt stolpe 
utan arm väljas.
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specIfIka belysnIngs prIncIper

Kullagatan i Helsingborg med stadens 
egendesignade linspända armaturer.

Kombinerad gatu- och gc-belysning. 
Ex. genomfartsgata stolphöjd 6-10m.

CENTRUMGATA
Centrumgatorna ska vara Gällivares 
magnet. En omsorgsfull belysningsut-
formning ska locka såväl de boende i 
staden som de besökande gästerna.  
Belysningen ska framhäva stadens  
karaktär och kulturella ansikte. Dessa  
gator ska kännas inbjudande och trygga. 
Belysningen ska vara varierad och 
erbjuda ljus för såväl framkomlighet som  
iakttagelser av byggnader och konst 
genom horisontal- och vertikalljus.  
Stolpar får inte vara högre än medelhöj-
den på omkringliggande byggnader.

STADENS TORG & PARADGATA
Paradgatan är stadens hjärta med fritt skapande i samklang med arkitekturen och ga-
turummets from. Likt centrumgatan är det viktigt med ljus för framkomlighet samt för 
iakttagelser av stadens utbud samtidigt som det är viktigt att inte övermätta med be-
lysning och skapa ljusinflation. Ljus och mörker ska planeras med omsorg och ljuset 
ska skapa en plats att samlas och stanna vid. Genom att jobba med låga ljuspunkter 
i människornas nivå skapar man rum i rummet och ger en varmare och mer ombonad 
stadskänsla. De lågt placerade ljuspunkterna kombineras med högre sittande ljus-
punkter som bidrar med allmänljus och öppnar upp rummet. Här ska belysningen från 
exempelvis butiker och entréer tas tillvara för ökad samhörighet och det är eftersträ-
vansvärt att hitta en balans mellan gatans olika ljusaktörer.
Stolpar får inte vara högre än medelhöjden på intilliggande byggnader. Linspända 
armaturer är att föredra om det fungerar i miljön för att slippa stolpar. (Se fint exempel 
från Helsingborg till nedan.) Utrymme för säsongs och högtidsbelysning ska finnas. 

GENOMFARTSVÄG/ CENTRAL RINGLED
Belysningsanläggningen ska vara tydlig 
och konsekvent, för ökad orienterbarhet. 
Belysningen bör likt ovanstående stärka 
Gällivares profil då det är besökstrafikerade 
vägar. 

Belysningen bör utformas enligt VGU för en 
säker trafikmiljö. Dessa vägar bör ha belys-
ningsklassen M3 och stolphöjd 6-10m.
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INFARTSVÄG
Infartsvägarna är de välkomnande vägarna 
för människorna som kör in eller förbi Gäl-
livare och därför bör stadens ansikte lyftas 
fram här. Belysningen ska stärka Gällivares 
profil och besökarna ska känna igen sig. 
Dundret och Fjärrvärmeverket är två kända 
landmärken som ska framträda tydligt. 
Stadsreklam och information ska vara väl 
synliga längs infartsvägarna utan att störa 
trafiken och siktlinjer.
Belysningen bör utformas enligt VGU för en 
säker trafikmiljö. Belysningsanläggningen 
ska vara tydlig och konsekvent för att öka 
orienterbarheten. Olika effekter kan använ-
das hellre än olika stolphöjder och armläng-
der. Dessa vägar bör ha belysningsklassen 
M3 och stolphöjd 6-10m. Förslagsvis kan 
speciella stolpar och armar till belysningen 
väljas för att stärka stadens profil.



Villa /bostadsgata stolphöjd 5-7m

VILLA-/ BOSTADSGATA
På villagatan är det viktigt med estetiskt utformad funktionsbelysning. De boende ska 
trivas och barn som leker på gatan ska synas. Stolpar och armaturer ska harmoniera 
med bostadsområdets karaktär och vara enhetligt utformade genom ett helt område. 
Stolparna ska vara mellan 5-7m höga. Utformningen av gatubelysningen ska ske 
enligt VGU med belysningsklassen M4.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Det är otroligt viktigt att oskyddade trafikanter syns väl. Belysningsutformningen 
ska vara vägledande och stolpar ska placeras med omsorg därefter. Det är bra om 
armaturen även kastar en del av ljuset bakåt för att göra närmsta omgivningen synlig 
för brukarna. Separat belysning kan monteras på belysningsstolparna för accentbe-
lysning av exempelvis träd, buskar och rabatter. En GC-väg ska ha samma belysning 
hela sträckan och om möjligt även lika anknytande GC- och parkvägar. 
Centrala GC-vägar ska ha lägst belysningsklass P4 och stolphöjd 4,5-6m.

SÄKRA SKOLVÄGAR
Platsen ställer högsta krav på säkerhet och funktionsbelysning. Belysningen ska vara 
utformad med god luminansjämnhet och luminanslikformighet på både körbana och 
GC-bana. Utformning enligt VGU med minst en klass högre än anslutande vägar och 
gator, dock lägst M4/C4, P3 och EV3. Gångpassager och övergångsställen ska ha en 
högre ljusnivå och gärna urskiljande ljusegenskaper.  
Aktuella vägar anges i kommunens separata dokument för säkra skolvägar. 

INDUSTRIGATA
Här är funktionsbelysning första prioritet. På dessa gator kan man ofta bespara 
belysningen alternativt använda sig av nattsänkning eftersom människor oftast inte 
vistas på industrigator nattetid. Det är dock viktigt att eventuella hinder är synliga för 
bilisterna. Belysning enligt VGU och en stolphöjd 6-8m ska användas.

PARKER
Belysningen i parker ska lyfta fram de områden som används av brukarna under mör-
kertimmarna. Detta görs i form av en kobination mellan gc-belysning och effektbelys-
ning av exempelvis träd och konstverk. Parker ska ges en estetisk utformning sam-
tidigt som en god funktionsbelysning för trygghet och säkerhet ska utformas. Det är 
viktigt med vertikalljus för att kunna identifiera mötande människor. Mörka buskar och 
träd ska inte finnas utmed gångstråken. Områden där folk inte ska vistas nattetid ska 
inte belysas utan ljuset ska leda människor gemensamt på utvalda lämpliga vägar. 
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EFFEKTBELYSNING
Effektbelysning ska framhäva accenter, lyfta fram 
enskilda objekt samt bidra till att platser och stadsrum får en tydlig identitet. Exempel 
på detta kan vara att belysa konst, träd, fasader och viadukter. Vid effektbelysning 
ska ljusdesignern ges konstnärligt fria händer att framhäva varje specifikt objekt på 
bästa sätt. Belysningen måste dock harmonisera med omgivningen. Belysningen får 
inte vara i vägen för brukarna i form av olämpligt placerade armaturer eller bländning. 
Vid ljus över armaturens horisontalplan är det viktigt att ljuset fångas upp av aktuellt 
objekt och inte skickas ut i rymden. Armaturerna ska vara tåliga och väl placerade 
med hänseende på vandalism. 
Provbelysning ska utföras före installation av effektbelysning.

HÅLLPLATSER
Alla hållplatser ska vara belysta. Ny gatubelysning kan samordnas och anpassas till 
hållplatsen och ingen specifik hållplatsbelysning behövs om inte behovet finns.
Belysningen är till för att göra resenärerna vid hållplatsen väl synliga för busschauffö-
ren samt leda resenärerna till platsen och där ge dem en trygg väntan. 
En enhetlig belysning på samtliga hållplatser förtydligar orienteringen och håller ihop 
belysningsgestaltningen. 

LANDSBYGD
Belysningen på landsbygden ska planeras ur säkerhetsperspektiv. Där oskyddade 
trafikanter vistas på vägen ska belysning finnas. Detta är extra viktigt där skolbarn 
dagligen rör sig. Läs mer i ”Säkra skolvägar”.
Belysningen ska vara utformad enligt VGU.
Konfliktpunkter så som större korsningar, rondeller och övergångsställen ska belysas 
och förses med adaptionssträcka.
Belysningsplaneringen på landsbygden ska 
utformas med omtanke på miljön och ögats adaptation, det ska inte överbelysas. 

TUNNLAR
Tunnlar kan vara perfekta vardagsplatser för offentlig konst. Centrala gång och 
cykeltunnlar ska utformas med stor omsorg och ges utrymme för estetisk utformning. 
Vackra, väl underhållna platser bidrar till god sinnesstämning och drabbas mer sällan 
av vandalism. I tunneln ska ljuset ha en god rumsbildande jämnhet. Det är viktigt att 
man ser människorna man möter samt vad som händer där tunneln tar slut - man ska 
inte kliva ut i ett mörkt hål. Belysning ska upprättas även utanför tunneln och främja 
god adaption.
Armaturen ska ha lägst IK-klass 10 och IP66 för att klara av vandalism och rengöring.
Vägtunnlar ska utformas enligt VGU.

LEKPLATSER
Det är viktigt med funktionsbelysning i form av en jämn grundbelysning för att ge en 
god överblick över området. Samtidigt är lekplatsen ett område i staden där man kan 
experimentera med exempelvis  färg, gobosprojektorer och interaktion. 
Lekplatsernas belysning ska utformas både för barnen och deras föräldrar. Vid lågt 
placerade ljuspunkter ska stor hänsyn tas till utformning och värmeutveckling så att 
armaturerna inte kan bli till fara för barnen. Den specifika lekplatsbelysningen ska 
släckas nattetid då barn inte ska finnas på platsen.
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krav och rIktlInjer
• CE-märkning enligt EU-direktiv ska finnas på samtliga produkter.
• Produkterna ska vara framtagna enligt ett miljöcertifieringssystem, t.ex. ISO 14000, 
EMAS, RoHS och/eller REACH-direktiven.
• Allt material ska återvinnas enligt WEEE och/eller svensk avfallslagstiftning.
• Enligt belysningsbranschen är 95% av belysningsanläggningens miljöpåverkan 
under brinntiden men genom smarta val av produkter och styrsystem kan mycket en-
ergi, miljö och pengar sparas. Ecodesigndirektivet som innefattar krav på produktens 
energieffektivitet ska följas i möjligaste mån
• Samtliga större leder och vägar, GC-vägar, tunnlar, korsningar och cirkulationsplat-
ser ska utformas enligt VGU. Det är viktigt att inte hämmas i belysningsprojektering-
en, VGU är ett lägsta krav och plockar inte bort estetikens fria inslag.  
• Det är viktigt att ha kännedom om hur ljuset påverkar människor, djur och natur. 
Projektören ska ha människan i fokus och kännedom om hur belysningsvalen påver-
kar djur och natur med en så god lösning som möjligt för alla tre. 

• Bilaga ”Policy för allmän vägbelysning” är gällande för Gällivares belysningsutform-
ning.

Rekommenderad läsning om ljusets påverkan; ”Vägbelysningens påverkan på djur 
och växter samt rekommendationer för val av ljus” av Calluna AB, ”En bok om belys-
ning” (kap 3-5) av Lars Starby samt ”Light Pollution, Consequences and Sustainable 
Lighting Design” av Anna Maria Insulander.

drIft och underhåll
UNDERHÅLL
Gällivares belysningsanläggning ska ha underhållas regelbundet för att fungera på ett 
tillfredställande sätt. Detta planeras och utföras med hjälp av en underhållsplan.

Kontroll av den totala belysningsfunktionen ska ingå som ett regelbundet moment i 
anläggningarnas underhållsplaner. Även om en armatur har lång livslängd bör över-
syn läggas in i underhållsplanen, denna rekommenderas vart fjärde år då man även 
torkar av glas och ser över armaturens och belysningsstolpens skick. 

Underhåll och skötsel av miljön runt belysningen är viktig. Vegetationen ska skötas så 
inte träd eller andra växter skymmer ljuset eller ger negativa skuggbildningar. Spe-
ciellt viktigt är detta exempelvis vid alléer och GC-vägar samt kring gc-tunnlar. Vid 
nyprojektering skall man ta hänsyn till uppväxande träd och buskar vid placering av 
belysning. När överlämnandet av belysningsanläggning sker ska driftpersonal vara 
med och informeras om belysningsanläggningens alla delar. 

STYRNING
Gällivare ska ha ett flexibelt programmerbart styrsystem för belysningen med cykler 
för tändning/släckning/dämpning samt larm vid fel för att upprätthålla anläggningen. 
De centrala och prioriterade delarna av staden bör ha ett centralt styrt belysningssys-
tem. Belysningen i villaområden och på landsbygden kan förses med separat styrning 
för varje individuell stolpe med enhet för indikation vid fel. Styrningen av effektsänk-
ning ska ta hänsyn till reflektionsförmågan av sommarens svarta asfalt och vinterns 
vita snö. Genom styrningen erhålls anpassade ljusnivåer i staden. Energibesparing 
med ekonomiska vinster blir en positiv följd. Systemet ska vara användarvänligt.

Där det är möjligt ska all trafikbelysning utom CG-vägar dämpas under natten. 
Effektbelysning som till exempel innefattar fasadbelysning och belysning av konst ska 
endast lysa på kvällstid då människor i högre utsträckning vistas på stadens gator. 
Valda viktiga landmärken och element i staden kan styras tillsammans med trafikbe-
lysningen. Konfliktpunkter och övergångsställen ska inte effektsänkas.

Vid val av styrsystem ska man betänka den ekonomiska, ekologiska och sociala 
vinsten. 
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I NYTT LJUS
en arktisk småstad


	framsida
	Gällivare belysningsplan130508.pdf
	framsida



