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Bakgrund
Hur kan lyktstolparna i Stockholm 
bidra till den smarta staden? 
Stockholm har en vision om att bli världens smartaste stad 
till 2040. En vision om Stockholm som en smart och innova-
tiv storstad som tar tillvara på digitaliseringens möjlighe-
ter. Stockholms stad beslutade våren 2017 om en strategi för 
Stockholm som smart och uppkopplad stad. Den beskriver hur 
en smart stad skapar förutsättningar för att bygga nya tjäns-
ter som kan göra livet enklare och bättre för invånare, företa-
gare och besökare i staden.

För att kunna realisera strategin om en smart stad har Smart 
och uppkopplad belysning valts ut som ett av tre verksam-
hetsprojekt som har fungerat som konkret exempel på digi-
taliseringsprojekt i den smarta staden. Arbetet har letts från 
stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering, i 
nära samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen i 
Spånga-Tensta, Stokab och St Erik kommunikation.

Syftet med dokumentet
Genom ett pilotinförande i stadsdelsområdet Spånga-Tensta 
har projektet byggt och utvärderat ny teknik för en smart och 
uppkopplad belysning. Den här handlingen dokumenterar pi-
lotprojektet och utvärderar den teknik och de system som  har 
använts.

Processen
Innan piloten genomfördes analyserades ett större områ-
de med flera olika typer av platser och miljöer. Valet av de 
slutliga platserna och den teknik som provades föregicks av 
både noggran inventering av den befintliga anläggningen och 
orientering av vilken teknik som fanns att tillgå inför byggske-
det. Storleken på piloten och valet av insatser begränsades 
också av ekonomiska förutsättningar, och en bedömning av 
var pengarna bäst skulle kunna komma till nytta.

I Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningsområde finns många oli-
ka typmiljöer representerade, och har också en representativ 
variation över dygnet i fråga om behov av belysning. I arbetet 
med att välja var piloten skulle genomföras studerades också 
området utifrån kartmaterial från en trygghetsundersökning1, 
där områden och platser som uppfattades otrygga var marke-

1 Genomförd av SDF Spånga-Tensta 2016

rade. Vissa platser valdes bort eftersom andra projekt redan 
pågick där, och i bedömningen av var platserna skulle ligga 
togs också hänsyn till belysningscentralernas områden, för att 
i möjligaste mån försöka minska omläggning av grupper och 
ombyggnad av allt för många centraler.

I valet av teknik fanns många utmaningar. Å ena sidan ska pi-
loten bestå av redan befintlig teknik och produkter, å andra si-
dan ska den prova saker som tidigare inte varit prövade i till-
räcklig grad, och dessutom ska projektet kunna skalas upp och 
vara applicerbart och relevant för andra stadsdelar och områ-
den. Lösningarna ska vara icke-proprietära, ekonomiskt rimli-
ga och hållbara över tid.

En stor del av arbetet har handlat om att undersöka vad som 
finns på marknaden, och vad företagen kan erbjuda sig att ut-
veckla för tjänster och produkter. Eftersom marknaden befin-
ner sig i ett tekniskt utvecklingsskede har upphandlingsproces-
sen också blivit mer komplex. 

En viktig del i att bygga en smart stad handlar om hur man kan 
samarbeta mellan olika förvaltningar, fastighetsägare och an-
dra aktörer. Från början var detta tänkt att provas i SISAB:s 
anläggning i Pilparken. Men en vattenläcka i ett underliggan-
de garage som påverkade tidplanen kraftigt, gjorde att en an-
nan plats som kan representera typmiljö torg valdes.

Karta över de olika typmiljöerna som valts ut för piloten samt sammanfattning av åtgärder som ingått i piloten..
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Övergripande om 
pilotens lösningar
Samtliga belysningsanläggningar som piloten berör ägs och 
förvaltas av trafikkontoret i Stockholms stad. Pilotprojektet 
har utformats så att det ska gå att prova fler tekniska lösning-
ar i anläggningen på sikt. Till exempel har de nya parkstolpar-
na tre stolpluckor, två nertill och en upptill, för att kunna få 
plats med ytterligare installationer och komponenter.

De belysningscentraler som berörs är utbytta eller ska by-
tas mot centraler som ger berörda anläggningsdelar (grup-
per) konstantmatning, det vill säga att det finns spänning 
till stolparna i pilotområdet dygnet runt. På dessa grupper 
har alla armturer bytts ut till LED-armaturer. LED-armaturer-
na är lättare att ljusreglera och styra än armaturer med ur-
laddningslampor, vilket medför en större energibesparings-
möjlighet. LED-ljuskällorna vi har valt har ett vitt sken med bra 
färgåtergivningsförmåga.

Styrning och uppkoppling
Ett systemstöd för belysningsstyrning har handlats upp, (SL.V 
från leverantören Itron), och ska användas för att styra be-
lysningen inom pilotprojektet. I de ordinarie belysningscen-
tralerna tänds och släcks belysningen genom en radiosignal, 
baserat på information från stadens centralt placerade ljus-
sensorer. (Luxsave heter det gamla systemet).

Det nya systemstödet gör det möjligt att styra varje stolpmon-
tage och belysningscentral som har styrenheter individuellt, 
utan att man behöver koppla in sig på plats.

Genom att urladdningslamporna är utbytta mot LED finns möj-
ligheten att reglera ljusnivåerna utifrån behov, baserat på in-
formation från närvarosensorer. Drivdonen till armaturerna 
har också möjlighet att skicka tillbaka information till syste-
met, vilket gör det möjligt att snabbare få information om 
driftstatus, fel i anläggningen, energiåtgång mm. 

I pilotprojektet används uppkoppling mellan styrenheter och 
gateway genom NB-IoT, (narrowband IoT). Det har varit viktigt 
att systemstödet och komponenterna i stolpmontagen och i 
belysningscentralerna ska vara utbytbara mot produkter av 
andra fabrikat, det vill säga att lösningen ska vara ickepro-

BC med styrenhet

Gateway
Systemstöd för 
belysningsstyr-
ning

Central 
IoT-plattform

Stolpmontage

Trådlös kommunikation

Fast kommunikation

Stolpmontage

Styrenhet i Zhagasockel

Armatur med dalidrivdon

Sensor

Styrenhet i Zhagasockel

Armatur med dalidrivdon

Sensor

Figuren ovan visar schematiskt hur kommunikationslösningen är uppbyggd. I pilotprojektet valdes Philips SR-drivdon Dali 2.0. Majoriteten av arma-
turerna har två zhagasocklar var, och sensorn ansluts till en zhagasockel på armaturen.

prietär och kunna byggas modulärt. Vissa krav har ställts som 
till exempel att systemstödet ska kommunicera via TALQ 2.0 
och armaturerna ska ha SR-drivdon med vissa funktioner.

Utvärderingen
I arbetet med piloten har en testmiljö byggts upp inomhus där 
de olika komponenterna har provats och där stolpar, armatu-
rer, drivdon samt styrenheter har kopplats samman och utvär-
derats för att säkerställa att de fungerar tillsammans. 

När denna dokumentation sammanställdes hade inte system-
stödet för belysningsstyrningen kommit på plats, inte heller var 
sensorer och styrenheter installerade på pilotprojektets park-
vägar och gator, vilket gör att utvärderingen av pilotprojek-
tets effektmål återstår att göra. 

Förändring i energiförbrukning kommer att följas upp under 
den mörka perioden av året, efter det att systemstödet och 
närvarosensorerna är satta i drift. Värdena som finns då kom-
mer att jämföras med energiförbrukningen innan armaturby-
tet, respektive efter armaturbytet men innan närvarostyrning 
har installerats. 

Trygghetsmätningar görs regelbundet av stadsdelsförvalt-
ningen, och målet att spara energi med bibehållen trygghet 
kan på så vis följas upp.

Mer om projektets utvärdering och tester som gjorts finns att 
läsa i dokumentet ”Smart och uppkopplad belysning, Projek-
terfarenheter och rekommendationer för fortsatt arbete”.
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Lärdomar under projekterings-,
bygg- och dokumentionsfas
Projekt av det här slaget bygger på samverkan mellan forsk-
ning, leverantörer av mjukvara och hårdvara och staden. 

I valet av lösningar har projektet fått väga in praktiska frå-
gor kring till exempel datainsamling; sensorer baserade på 
bildanalys som övervägdes att användas, kräver kameratill-
stånd, och har därför valts bort. 

De stora utmaningarna och lärdomarna i projektet rör frågor 
kring upphandling av produkter och system och marknadens 
mognadsgrad. Bristen på öppna lösningar och avsaknaden  av 
fullt utvecklade standarder har gjort att det har varit svårt att 
formulera krav på produkterna. Till exempel har projektet haft 
som krav att systemstödet och kommunikationsnoderna ska 
kommunicera genom TALQ 2.0-protokollet, men det krävde 
ändå test för att säkerställa att komponentdelarna fungerar 
tillsammans och man har behövt göra anpassningar. Något 
som har varit mer tidskrävande än beräknat. 

I skedet som armaturerna handlades upp var dubbla zhaga-
socklar ingen standard, och det blev problem med att monte-
ra komponenter på grund av glapp. Kablar har varit lösa och 
riktningen på sockeln har inte varit anpassad till behovet att 
enkelt kunna montera sensorerna i en viss riktning.

I pilotprojektet berörs bara vissa grupper i respektive belys-
ningscentral. Konstantmatade grupper blandat med styrda 
grupper ställer krav på elsäkerheten, och är en utmaning med 
tanke på arbetsmiljön.

Valet att prova kompositstolpar skapade nya frågor som inte 
finns någon gängse praxis kring, eller anvisning i ”Teknisk 
handbok” av trafikkontoret. Till exempel hur jordning av stol-
pen ska hanteras. Normalt används belysningsstolpar av stål 
och i viss mån aluminium inom Stockholms stad.

När material och lösningar skulle dokumenteras i trafikkonto-
rets anläggningsregister DP-power uppstod också nya frågor. 
Installationen medförde arbete med att ta fram förslag kring 
hur sensorer, socklar och specialutrustning i belysningscentra-
ler ska dokumenteras och ritas. 

Bild till vänster: Provbelysning där gångtunnelarmaturer testades inför valet av armatur i gångtunnlarna.

Bild till höger: Programmering av de olika ljusscenerna på Taxingeplan gjordes på plats för att kunna göra en bedömning kring hur färger, mönster 
och rörelser upplevdes i verkligheten.

Fördjupning

En mer utförlig beskrivning av de erfarenheter och lärdomar 
som gjorts finns i ”Smart och uppkopplad belysning, Projekter-
farenheter och rekommendationer för fortsatt arbete”.

Arbetsprocessen
Byggledaren har haft en aktiv roll under projekteringsskedet, 
något som underlättade byggfasen, som krävde extra närva-
ro och detaljkunskap för att arbetet skulle löpa på utan miss-
förstånd. Just att ha en bra överlämning mellan de olika faser-
na och kompetenserna har varit en framgångsfaktor. I vanliga 
belysningsprojekt träffar sällan projekteringsgruppen de per-
soner som ska utföra anläggnings- och installationsarbetet. 

Inför anläggningen av Taxingeplan och installationsarbetet 
där hölls möten där ljusdesigner och projekteringsansvarig 
kunde ge entreprenören mer information, frågor och detaljer 
kunde diskuteras. Installationsarbetet gick snabbt och smidigt, 
trots att det var en specialanläggning, med många ljuspunkter 
som skulle ha rätt position. 
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Typmiljö gata
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Typmiljö gata
Som teststräcka för typmiljö gata valdes Hagstråket som 
sträcker sig mellan Hjulstavägen och Tenstavägen. Hagstrå-
ket är en rak och platt gata och till största del en trafiksepa-
rerad bilväg, som endast har trottoarer längs korta sträckor. 
Här finns behov av gatubelysning, framför allt av trafiksäker-
hetsskäl. Hagstråket hade innan pilotens införande 10 m höga 
stolpar med ca 2 m arm och en gatuarmatur (Schrédèr Safir) 
med keramisk metallhalogen 100W med ett varmvitt sken. På 
anslutande återvändsgator som av eltekniska skäl också togs 
med i piloten är stolparna 8m med 1,5m arm.

Analys
Gatubelysningen fungerar väl ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, 
men det finns möjligheter att minska miljöpåverkan och en-
ergiåtgången genom att anpassa ljuset efter behov, och be-
hovet varierar med trafikflödet. Istället för att lysa lika myck-
et alla dygnets mörka timmar kan ljusmängden regleras efter 
trafiksvårighetsgrad.

Rent visuellt har den ursprungliga anläggningen också kvalite-
ter, som det varmvita ljuset som har god färgåtergivningsför-
måga. Däremot är stolphöjden onödigt hög, både ur en visuell 
synvinkel, men också för att man kan minska energiförbruk-

Genomförande
Vald teknik och utrustning
Armaturerna längs Hagstråket och anslutande återvändsga-
tor byttes till nya armaturer, av typen Philips Copenhagen. 
(Maxeffekt är 64 W på armaturerna monterade på 10 m stol-
parna, och 45 W på armaturerna på 8 m stolparna, vid ljus-
reglering ligger effekten lägre).  Armaturerna valdes med ett 
uppljus i kupan i form av RGBW3. Varje armatur har två Zhaga-
socklar. På återvändsgatorna valdes samma armaturtyp fast 
med 45 W på 8 m stolpar och med endast vitt uppljus.

Syftet med kulört uppljus är i första hand för att undersöka 
vad systemet klarar av. Idéer om att använda färgat uppljus 
i kuporna som en kommunikationsmetod har funnits, men blir 
inte användbart förrän man har möjlighet att skala upp det till 
att gälla större delen av Stockholm.

Kommunikation och styrning
En kommunikationsnod från Flashnet ska monteras i zhaga-
sockeln inuti armaturen.

För att reglera ljusnivån på lokalgatan kommer projektet att 
prova styrning av belysningen med hjälp av en radarbaserad
närvarosensor. Tidigare har den här tekniken bara använts på 
gång- och cykelvägar i staden.

3 RGBW står för rött, grönt, blått och vitt ljus som kan blandas i olika proportioner.

T

T

ningen genom att ha en lägre ljuspunktshöjd. 
Dock bedömdes skillnaden i energiåtgång liten 
och kostnaden för att byta de gamla stolparna 
så pass hög2, att projektet inte omfattade något 
stolpbyte på den här sträckan. De flesta stolpar 
har också stort kopplingsutrymme eftersom de 
både har en stor diameter och två stolpluckor.

Mål
Målet med pilotstudien på Hagstråket är att bi-
behålla trafiksäkerheten och samtidigt minska 
energianvändningen, ljusföroreningsrisken och 
få snabbare återkoppling om fel, som därmed 
kan åtgärdas snabbare.

2 Detta på grund av att stolparna har stora platsgjutna fun-

dament och är på många ställen placerade i gatans glaciser. 

Ett byte skulle förmodligen också dra med sig kostnader för 

kabelbyte.
Bilder som visar Hagstråket innan pilotinförandet i dagsljus respektive kvällsljus..
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Utvärdering
Den nya belysningen ger ett jämnt ljus över körbanan och vä-
gens sidoområden. Den ger också en god synkomfort. 

I och med att kupan är upplyst blir också den visuella ledning-
en tydlig. Det vill säga att det är lätt att läsa av vägens sträck-
ning, både i sidled och höjdled. I det här fallet är det inte så 
viktigt, eftersom vägen är relativt rak och platt. 

Målet att bibehålla trafiksäkerheten och upplevelsen av att 
gaturummet är ljust och tryggt och samtidigt minska energi-
förbrukningen är uppnått, även om ingen styrning har lagts 
på vid utvärderingstillfället, eftersom de nya armaturerna drar 
mindre energi även när de lyser med full styrka. En smart styr-
ning med hjälp av sensorer kommer att sänka energiförbruk-
ningen ytterligare.

Någon visuell utvärdering av kupans färgade ljus är inte gjord 
eftersom systemstödet inte var driftsatt vid utvärderingen. 

Energiutvärdering
Energiminskningen i märkeffekt på armaturerna är ca 45 pro-
cent. (Räknat på 69 st armaturer x 100 W jämfört med 35 st ar-
maturer x 64 W, och 34 st armaturer x 45 W).

Ljusregleringens energibesparing tillkommer. Erfarenheter 
från närvarostyrda GC-vägar visar på en elbesparing på 30-
50% genom styrningen.

Tänkbara miljöeffekter
En minskad energiförbrukning är positivt ur miljöhänseende, 
och medför bland annat minskade koldioxidutsläpp. Arma-
turer generellt anses ha den största miljöpåverkan under sin 
driftstid. 

Flera studier pekar på att stadsljus har en negativ inverkan på 
flera djurarter. Att minska ljusnivån när det är möjigt kan ha 
en positiv inverkan på  den lokala faunan, framför allt nattak-
tiva insekter och fladdermöss. Någon inventering av biotoper 
eller arter har emellertid inte gjorts i projektet, och om ljusni-
våsänkningen blir så pass stor att den faktiskt får en praktisk 
betydelse har inte undersökts inom projektet. 

Ekonomisk utvärdering
Kostnaderna för installation och drift av sensorer samt om-
byggnad av elcentral är högre än sänkningen av energikost-
naden under armaturernas/anläggningens livslängd, så som 
energipriset ser ut idag. 

Men andra fördelar med att minska energiförbrukningen och 
sänka ett onödigt högt ljusflöde kan påverka miljön och i för-
längningen även ekonomin på lång sikt. Ekonomiska frågor 
kring närvarostyrningen diskuteras också i  dokumentet ”Smart 
och uppkopplad belysning, Projekterfarenheter och rekom-
mendationer för fortsatt arbete”.

Bild på gatuarmaturen som används, (Copenhagen från Philips), och 
till höger styrenheten från Flashnet som ska monteras inuti armaturen.

Bild som visar Hagstråket med de nya armaturerna.
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Typmiljö gång- 
och cykelväg
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Typmiljö gång- och 
cykelväg
Valet av gång-och cykelvägssträckor gjordes med åtanke på 
platser och stråk som pekats ut som otrygga och som också 
låg bra till i förhållande till övriga typmiljöer. En fördel med ett 
sammanhängande område för piloten är att det blir enkelt vid 
utvärdering och uppföljning att ta en gångtur runt i området. 
En annan viktig fördel är att så många typmiljöer som möjligt 
är kopplade till samma belysningscentraler. På så vis minime-
ras antalet belysningscenraler som behövs byggas om. Längs 
sträckan finns också två gångtunnlar. Dessa beskrivs under se-
parat kapitel.

Den befintliga belysningen på gång- och cykelvägarna utgjor-
des av 4 m höga blålackade stolpar med armaturen Aramis 
från Schrédèr med keramisk metallhalogen 50 W.

Analys
Stråken varierar i sin karaktär, och har både öppna och slutna 
partier. Sträckorna löper intill bostadsbebyggelse men också 
intill skogsdungar och lekparker. I de sistnämnda fallen är den 
sociala kontrollen lägre vilket kan vara en orsak till att dessa 
partier av stråken upplevs mindre trygga.

Även de befintliga stolpavstånden varierar. Längs sträckan 
genom Erikslundsparken var stolpavstånden stora, (ca 25-30 
m) och då stråket är nedsänkt och dess ena sida är en skogs-
dunge finns både begränsad överblicksmöjlighet och liten so-
cial kontroll. Detta kan också skapa otrygghet.

På andra ställen där stolpavstånden är stora men där gång 
och cykelstråket löper längs med bostadsfasader med föns-
ter blir den ojämna parkvägsbelysningen mindre kritisk ur ett 
trygghetsperspektiv. Dels finns ett visst ströljus från bostäder-
na, och överblickbarheten och den sociala kontrollen är stör-
re. Generellt sett är belysningsstandarden på gång- och cykel-
vägarna normal. 

Mål
Målet för gång- och cykelvägarna är att bibehålla och på vis-
sa ställen förbättra trygghetsupplevelsen och samtidigt mins-
ka energiförbrukningen och ljusföroreningsrisk. Snabbare fel-
rapportering kan också leda till snabbare åtgärder när en 
armatur är trasig, och därmed bidra till förbättrad trygghet. 
Ett annat mål är att göra anläggningen flexibel och ge möjlig-
het till utbyggnad av andra smarta tjänster.

Översiktskarta över gång- och cykelstråk som är ombyggda i piloten. 
Den rosa cirkeln ringar in förtätningssträckan i Erikslundsparken.
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Foton till höger: De två översta bilderna visar den tidigare belysning-
en vid stråket norr om Pilparken och byggnaden som var Tensta gym-
nasium. Den nedersta bilden visar hur den utbytta belysningen såg ut 
i dagsljus; blå 4 m stolpe med armaturen Aramis.
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Genomförande
Stolpar, armaturer och kommunikation
Längs teststräckorna har de flesta parkstolpar bytts mot nya. 
(Undantag de som är integrerade i broräcke).

Alla nya parkstolpar har försetts med luckor i toppen av stol-
pen för att göra det enklare att montera, koppla och i framti-
den byta sensorer utan att stolpen blir sönderborrad. (En lucka 
med fel passhål kan lätt bytas mot en ny utan att stolpen be-
höver bytas). På så vis kan man underlätta för att kunna lägga 
till andra smarta system och tjänster på sikt.

Alla nya parkstolpar har också dubbla stolpluckor i botten av 
stolpen för att möjliggöra att koppla in mer utrustning i stol-
pen. Höjd ovan mark ca 4m.

De flesta nya stolpar är av stål, men vi provar också nya stol-
par i plast (glasfiber) längs en delsträcka. Detta för att utvär-
dera för och nackdelar med detta material i stolpar. En för-
del skulle kunna vara att det finns möjlighet att montera vissa 
sensorer och kommunikationsmoduler inuti stolpen utan att de 
skärmas av stål. Plaststolparna är också lättare (= enklare att 
frakta och arbeta med) och det går åt mindre energi att tillver-
ka dem jämfört med stål enligt tillverkaren. Nackdelar är att 
de inte kan levereras i högre höjder än 6 m och det finns frå-
gor kring hur de åldras, livslängd, vilken last de tål och kring ev 
problem med spridning av mikroplaster et c.

Längs sträckan genom Erikslundsparken har stolpavstånden 
förtätats och plaststolpar med en rotationssymmetrisk LED-ar-
matur har används. (Fox/Focus ”Sky”). Armaturerna har en 
Zaghasockel placerad på ovansidan. 

Övriga sträckor som byggts om har stålstolpar och armaturen 
ATP, Metrópoli med LED, som till formen påminner om den be-
fintliga armaturen i området (Schrédèr Aramis). Metrópoli ger 
lite sämre synkomfort än Sky, (mer bländande) men ljuset når 
också längre eftersom ljusbilden är avlång sett ovanifrån, och 
kan därför hantera de större stolpavstånden bättre.

Allt nytt material har valts i en grå kulör, för att smälta in bätt-
re i miljön och inte bli så visuellt dominant som tidigare blå-
lackerad belysningsutrustning.

En kommunikationsnod från Flashnet för zhagasockel ska an-
vändas för att kommunicera med armaturerna. I Metrópoliar-
maturerna monteras den inuti armaturen, och på Skyarmatu-
rerna ovanpå.

Fotot ovan visar stråket norr om Pilparken med gamla Tensta gymnasiumbyggnaden till höger ef-
ter det att belysningen bytts ut. Fotot nedan visar gångstråk mot Hjulsta söder om Pilparken med 
sin nya belysning. Där är stolpavstånden ganska stora.

Ovan: armaturen Metrópoli från 
ATP som använts på större delen 
av de ombyggda gång- och cykel-
vägarna. Den har ellipsoid ljusbild.

Ovan: armaturen Sky från Fox som 
använts på sträckan med förtätat 
avstånd mellan stolparna vid Er-
ikslundsparken. Den har en rota-
tionssymmetrisk ljusbild.

Ovan: Kommunikationsnoden från 
Flashnet
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Sensorstyrning
Ljusnivån ska regleras genom närvarosensorer av typen Com-
light (Annell). Det är en produkt där detektion sker med hjälp 
av radarteknik. Den ska placeras på undersidan av Metrópo-
liarmaturerna. (På förtätningssträckan med Skyarmaturerna 
kommer inte ljuset att närvarostyras).

Alla armaturer ger ljus när det är mörkt, men de har lägre ljus-
nivå fram till dess att rörelse detekteras. Tre stolpar framför 
och tre stolpar bakom utöver den stolpe som detekterar, ska 

Foto från sträckan där stolparna placerats tätare och armaturen Sky har använts på kompositstolpe. Här syns hur vegetationen blir bra belyst ge-
nom den rotationssymmetriska optiken. (Vid Erikslundsparken).

tändas upp till sin maxnivå när man rör sig längs gång- och 
cykelstråket. Armaturerna lyser normalt med 40 procent av 
sitt totala ljusflöde och vid detektion tänds de långsamt upp 
till 100 procent, och lyser så i 60 sekunder, innan ljuset regle-
ras ner igen. På så vis upplever man inte att man går i en ”ljus-
bubbla” som pekar ut vart man går. Något som annars skulle 
kunna ge upphov till otrygghet. En för snabb förändring i ljus-
nivån skulle också kunna störa intillboende.

Utvärdering
Visuella aspekter
De nya armaturerna ger precis som de gamla ett varmvitt ljus. 
Synkomforten mellan den gamla armaturen och Metrópoli är 
ungefär likvärdig. Den rotationssymmetriska aramturen Sky 
ger bättre synkomfort, och har lägre upplevd bländningsgrad. 
Den ger också mer omgivningsljus, vilket kan påverka trygg-
hetsupplevelsen positivt. Av samma skäl kan stolpavstånden 
inte hållas på lika stort avstånd utan att jämnheten på lju-
set försämras. Längs sträckan vid Erikslundsparken där stolp-
avståndet har förtätats och armaturen Sky har använts, har 
överblickbarheten förbättrats.

På sträckan norr om den byggnad som tidigare var Tensta 
gymnasium upplevs sidoområdet som mörkare än med tidi-
gare belysning, något som beror på att Metrópoli har mindre 
ströljus bakåt än tidigare armatur (Aramis med metallhalo-
gen). Det blir extra tydligt här, eftersom byggnaden nu är helt 
tom och mörklagd. På övriga sträckor är denna skillnad inte 
lika påtaglig.

Stålstolparnas övre del har en något grövre dimension än de 
tidigare stolparna men upplevs ändå som smäckra och pas-
sar bra in i miljön. Kompositstolparna (plaststolparna) upplevs 
däremot ta större plats visuellt, en effekt som förmodligen be-
ror både på formen, den förstärkta infästningen av stolpluck-
orna och den ljusa färgen. De upplevs också som ganska sva-
jiga, om man ruskar lite på dem.

Ovan; närvarosensor för Zhaga-
sockel. (Comlight).
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Effekter av närvarostyrning
När närvarostyrningen är på plats kan man anta att ljusflödet 
skulle vara lägre under tider när inte så många rör sig längs 
stråken, jämfört med hur det var före ombyggnaden. Utvärde-
ring gjord på andra närvarostyrda gång- och cykelvägar i sta-
den visar att trygghetsupplevelsen inte försämras om inställ-
ningen på ljusregleringsnivån, antal stolpar och tid inte är satt 
för snävt.

Minskningen av ljusflödet skulle kunna ha positiva effekter på 
den lokala faunan, ge en minskning av ljusföroreningar i all-
mänhet samt minskad inlysning i näraliggande bostäder och 
lokaler.

Energiutvärdering
Bara att byta från urladdningslampor till LED sparar energi. 50 
W metallhalogen är utbytt mot armaturen Metrópoli med 27 W 
LED på alla sträckor inom piloten utom på förtätningssträck-
an. Där har armaturen Sky på 35 W ersatt tidigare parkarma-
tur på 50 W, och de trasiga strålkastarna på 35-70W har ta-
gits bort. Dock har förtätningssträckan några fler stolpar än 
vad den ursprunglig anläggningen hade.

Närvarostyrningen kommer att sänka energiförbrukningen yt-
terligare. Man kan räkna med att många sträckor kommer att 
ha en reducerad ljusnivå stora delar av den mörka delen av 
dygnet, eftersom få rör sig ute mellan kl. 22 och 06. Andra 
gång- och cykelvägar där närvarostyrd belysning har använts 
visar på en energibesparing på ca 30-50 procent.

Kostnadsutvärdering
Som kostnaden ser ut för energianvändning i dagsläget kan 
man inte motivera närvarostyrning kortsiktigt ekonomiskt. En-
ergiminskningen är framför allt en miljömässig vinst. Nerdim-
ningen kan dock förväntas förlänga livslängden på armaturer-
na, men å andra sidan finns mer elektronisk utrustning som ska 
underhållas i och med närvarosensorerna. 

Foto från gång och cykelstråk norr om Pilparken med armaturen Metrópoli. Här är stolpavstånden förhållandevis normala.



16 PROJEKT SMART OCH UPPKOPPLAD BELYSNING



17PILOTPROJEKT TENSTA

Typmiljö gångtunnel
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Typmiljö gångtunnel
De två gångtunnlarna som ingår i piloten är typiska för mil-
jonprogramsområdena och ett resultat av det trafiksepare-
ringsideal som rådde i stadsplaneringen på 60- och 70-talet. 
Tunnlarnas väggar är gjorda av prefabbetongblock med fri-
lagd ballast i form av marmorkross, och har ingjutna lådor för 
de ursprungliga kicksilverlampsarmaturerna med opal kupa.

Innan pilotgenomförandet var ingjutningslådorna för ur-
sprungsbelysningen igensatta med plåtluckor. Längs ena si-
dan i respektive tunnel fanns istället lysrörsarmaturer uppsat-
ta med dubbla lysrör i respektive armatur. (2 x 18 W).

Tunnelväggarna var målade men i ganska slitet skick. De luck-
or som skulle täcka ursparningarna var delvis uppbrutna och 
hängde på trekvart.

Analys
Gångtunnlarna har pekats ut som otrygga, och i fallet med 
tunneln under Hidinge backe är det lätt att förstå varför. Här 
löper gångvägen i ett tråg, med betongstödmurar på båda 
sidor innan man kommer till tunneln. På andra sidan av tun-
neln fanns sidoområden som var dåligt belysta och en skräpig 
sopstation med bländande armaturer gjorde inte överblick-
barheten bättre.

Vandalism och det slitna uttrycket i tunnlarna bidrar också 
till otrygghetsupplevelsen. För att förbättra tryggheten skul-
le man därför behöva ta ett större grepp kring utformningen 
av tunnlarna.

Mål
Målet med åtgärderna i tunnlarna är att förbättra tryggheten. 

Genomförande
De befintliga tunnelarmaturerna ersätts med nya som monte-
ras på båda tunnelväggarna i respektive tunnel.

Armaturen är Reggiani Cells, (21W) som monteras i de gam-
la ursparningarna i tunnelväggarna. I tunneln under Hidinge 
backe monteras armaturen med en asymmetrisk optik som ger 
mycket ljus upp i taket där det reflekteras ner och på så vis ger 
ett indirekt ljus.

I tunneln under Hjulstavägen monteras armaturen med en 
opal optik eftersom höjden på armaturen kommer så pass lågt 
att den asymmetriska optiken skulle blivit bländande.

Armaturerna ska ha en nedreglerad ljusnivå men inte vara 
närvarostyrda.

Under byggprocessen målades också tunneln under Hjulsta 
vägen om av skolungdomar, detta arbete låg utanför pilot-
projektet, men var en välkommen förändring.

T
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Foton till höger: Överst visas anslutande gångväg ner mot tunnel un-
der Hidingebacke. Här skulle det ha varit bra att göra kompletterande 
åtgärder för att förbättra ljusmiljön, men det rymdes inte i projektet.

Mellersta bilden: Gångtunnel under Hidinge backe innan ombyggna-
den, där endast en sida hade armaturer.

Nerdersta bilden: Gångtunnel under Hjulstastråket, innan ombyggna-
den som också bara har en sida med armaturer.
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Armaturen Cells, från Reggiani har används i två utföranden. I tunneln 
under Hidinge backe används en uppljusoptik och klar kupa, medan i 
tunneln under Hjulstastråket används en opal optik. 
Nedan: Gångtunnel under Hidinge Backe efter ombyggnaden. Upplju-
sotiken ger ett fint ljusmönster i taket.

Överst till höger: Gångtunneln un-
der Hjulstastråket ommålad och 
med ny belysning.

Nederst till höger Gångtunnel un-
der Hidinge Backe med sin nya 
belysning.
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Utvärdering
Visuella aspekter
Båda tunnlarna upplevs ha bättre ljusmiljö efter ombyggna-
den. Det beror framför allt på att belysningen sitter på båda 
tunnelväggarna i resp. tunnel och armaturerna är något min-
dre luminanta. Den asymmetriska optiken i Hidingebackens 
gångtunnel ger ett fint ljusmönster i taket och den högre fär-
gåtergivningen4 i ljuset gör miljön inbjudande och lyfter fram 
de färgrika målningarna i Hjulstastråkets gångtunnel.

Genom att de gamla täckplåtarna som delvis var uppbrutna 
och trasiga har tagits bort, och nya armaturer med ramar satts 
dit blir intrycket prydligare och mer omhändertaget.

4 Med färgåtergivning menas hur bra en ljuskälla är på att få färgerna att se ut 

som de gör i naturligt ljus (dagsljus eller glödljus).

Detta kan bidra till att tunnelmiljöerna upplevs tryggare, men 
man måste också understryka att ommålningen av tunnelväg-
garna i Hjulstastråkets gångtunnel har stor del i att miljön upp-
levs mer attraktiv, både kvällstid och dagtid. 

Grundproblemet med Hidingebackens gångtunnel som ligger 
i ett tråg kvarstår, och miljön är sliten. Därför är förmodligen 
skillnaden i trygghetsupplevelsen begränsad i denna tunnel.

Energiförbrukning
Man kan säga att energiåtgången är ungefär jämbördig med 
tidigare lösning, eftersom antalet armaturer har dubblerats 
och märkeffekten var 2 x 18 W på lysrörsarmaturerna jäm-
fört med  21 W per ledarmatur. När styrningsmöjligheten är på 
plats kan man prova att justera ner ljusnivån, eftersom den är 
lite högre än vad som är nödvändigt.

Bild till vänster visar gångtunneln under Hjulstastråket. Det är viktigt för trygghetsupplevelsen att 
ytan framför och bakom tunneln är väl belyst. Stolpen på bilden ska rymma styrningsutrustningen 
för gångtunnelns armaturer.

Hjulstastråkets gångtunnel med armaturen i utförande med opalt glas, 
som ger ett mer diffust ljus i taket.
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Typmiljö torg



22 PROJEKT SMART OCH UPPKOPPLAD BELYSNING

Typmiljö torg
Bakgrund 
I arbetet med att hitta platser för pilotområdet valdes först 
Pilparken ut som en lämplig plats. Dess centrala läge i Tensta 
med sin då gamla belysningsutrustning som till större delen var 
ur funktion gjorde det till en angelägen plats att ta sig an för 
att förbättra platsens möjlighet till användning och attraktion. 
Här fanns också möjlighet för pilotprojektet att pröva en an-
nan - för medborgarna mer synliga kvaliteter- inom ramen för 
smart uppkopplad belysning.

I samband med projekteringsstarten upptäcktes dock att tät-
skiktet till det underliggande garaget behövde åtgärdas, och 
därmed blev det inte möjligt att arbeta med Pilparken inom pi-
lotprojektet eftersom tidplanen kraftigt skulle förskjutas.

I stället valdes Taxingeplan ut för att studera ungefär samma 
funktioner som var tänkta att provas i Pilparken. 

Platsens förutsättningar
Taxingeplan var i ett upprustningsskede och vissa åtgärder 
var redan planerade och den nya trappan byggd när projek-
teringen av belysningen för pilotprojektet tog fart.

Platsen avgränsas av tunnelbanevänthallens byggnad, ett 
parkeringshus och Tensta konsthall samt Taxingegränd. Ytan 
är öppen, och lastning till centrumbyggnaden gör att stora de-
lar måste vara körbara. Belysningen bestod av några master 
på torgytan med strålkastare, samt fasadhängd belysning på 
byggnaden ovan konsthallen. Belysningen (i det tidigare ini-
tierade upprustningsprojektet) planerades att rustas upp med 
LED-strålkastare på stolpar på torget, samt ny fasadhängd 
belysning på Trafikförvaltningens byggnad (vänthallen) och 
byggnaden ovan Tensta konsthall.

Platsen är kameraövervakad och belysningsförslaget och plat-
sens utformning är anpassat efter detta.

Analys
Platsen upplevs lite som en baksida, och dess funktion som 
lastplats gör det också svårt att få in element som kan göra 
platsen mer vistelsevänlig. Samtidigt möjliggör den öppna 
ytan plats för evenemang och kan användas lite som en scen  
där publiken kan sitta i trappan.

Mål
Eftersom det redan fanns ett upprustningsprojekt för belys-
ningen på torget blev målet att addera något som kunde akti-
vera platsen och göra den mer attraktiv att vistas på. 

Genomförande
För att göra trappan till ett ”rum i rummet” ge den mer ljus och 
också ge platsen lite mer lekfull och festlig stämning valdes att 
addera slingor i sick-sackmönster av små bollformade armatu-
rer över trappan.

Varje armatur är styrbar och kan ge både vitt och färgat ljus. 

Den ursprungliga tanken var att programmera ljuset i scener 
som skulle vara valbara för medborgare genom en app i te-
lefonen. På så sätt skulle medborgare själva kunna välja hur 
ljuset ska se ut när de vistas på platsen. Med hjälp av Blue-
tooth skulle räckvidden vara begränsad vilket skulle vara bra 
eftersom man då endast skulle kunna ändra ljuset när man 
är där. Tyvärr har det inte funnits resuser i projektet för att 
utveckla appen så i stället har ljusscenerna programmerats 
med ett förutbestämt tidsschema. Varje veckodag har sin ljus-
scen som sträcker sig fram till kl. 22. Mellan kl. 22 och 06 visas 
en nattscen. Nobeldagen, julveckan och nyårsafton har egna 

T

T

Översiktskarta där ljusblå ruta markerar Taxingeplan. Övan: Vy mot Taxingeplans trappa innan belysningen har installerats.

Nedan: Illustration som visar konceptet i en tidig fas.
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scener. Veckodagsscenerna har färgat ljus och några av sce-
nerna har ett dynamiskt ljus. Ljusets skiftningar är långsamma, 
för att inte uppfattas störande av de som bor eller arbetar i 
närheten av platsen. Nattscenen domineras av vitt ljus och är 
statisk. Utformningen av nattscenen är vald med tanke på att 
ge så bra färgåtergivning som möjligt för att göra platsen så 
trygg som möjligt under de timmar då den sociala kontrollen 
är som lägst.

Festbelysningen på Nobeldagen och nyårsafton är glittrande. 
Vid tolvslaget på nyårsafton glittrar ljuset lite extra under tio 
minuter.

Det är totalt 183 armaturer av typen Maxiled med frostat 
plasthölje, RGBA, (som står för rött, grönt, blått och orange-
färgat ljus). Systemet är DMX-styrt genom styrenheten Pharos, 
som är placerad i belysningscentralen. Via en router i styrskå-
pet kan man kommunicera på distans via en molntjänst med 
Pharosenheten.

Utvärdering
Visuella aspekter
Rumsligheten påverkas både dagtid och kvällstid av den nya 
belysningsutrustningen. Trappan blir mer ett rum i rummet, där 
belysningen blir som ett tak. Kvällstid är detta mest påtagligt, 
och atmosfären förändras kraftigt beroende på vilket ljussce-
nario som väljs. Platsen blir mer i ögonfallande och festlig med  

ljusslingan tänd. Framför allt med de mer färgrika eller glittri-
ga scenerna. Ljuset bidrar också till att lysa upp platsen, och 
uppfattas inte bara som ljuspunkter som lyser.

När scenerna programmerades på plats kunde man iaktta hur 
ljuset förändrade de förbipasserandes beteende; några stan-
nade för att fotografera belysningen eller för att ta selfies med 
lamporna som bakgrund,  några lekte i trappen och flera stan-
nade och kommenterade belysningen.

Utvärderingen gjordes när pilotprojektets belysning var instal-
lerad, men den övriga upprustningen av belysningen var inte 
genomförd.

Energiförbrukning
Denna del av pilotprojektet är inte genomförd med målsätt-
ningen att spara energi. Likväl kan det vara intressant att veta 
vad energiförbrukningen är. Eftersom de olika scenerna har 
olika ljusnivå och komponenterna i styrskåpet också förbrukar 
en viss mängd energi, så är det en uppskattning. 

Varje armatur drar max 2,4W om alla fyra LED-chips är satta 
till 100 %. I ett scenario där varje armatur bara har ett ledchip 
satt till 100 % (alltså lyser enfärgat) motsvarar det ca 0,6 W.

I ett sådant scenario drar armaturerna tillsammans  ca 110 W.

Enheterna i styrskåpet förbrukar ca 4 W, även när anläggning-
en inte lyser.

Bilden ovan visar en närbild på lamporna fast i klart utförande. 

BIlderna nedan visar den färdiga anläggningen i några olika färg-
konstellationer.  Längst till höger visas den vita nattscenen.
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Ur ljussynpunkt är detta hur trappan upplevdes innan pilotprojektets belysning anlades. Trappbelysningens måndagsscen.

Trappbelysningens tisdagsscen. Trappbelysningens onsdagsscen.
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Trappbelysningens torsdagsscen. Trappbelysningens fredagsscen.

Trappbelysningens lördagsscen. Trappbelysningens söndagsscen.






