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   Flygfoto över Norrström -6 med Stadsbiblioteket, Östanåskolan och delar av I 12-området i ett varmt eftermiddagsljus.
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Ur mörkret stiga vi mot ljuset!

1. Inledning

1.1 Bakgrund och vision för belysningsguide för Eksjö 

Norra Åbron vid Julmarknad 2013. Idealväder för ett besök på den årliga Julmarknaden!
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Belysningens nuläge

Teknik och utrustning

1.2 Syfte med belysningsguiden

Inspirerande vägledning

Historisk tillbakablick

Julmarknad på Lilla Torg med ny julbelysning 2013. Mycket ljus och ljus med varm färgtemperatur från många ljuskällor.
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Förslag till åtgärdsplan

Det går att föreställa sig hur mörkt torget måste ha tett sig under vinternätterna. Egen lykta var enda sättet att lysa upp sin 
väg i mörkret. I början 1900-talet tillkom en stolpe mitt på torget med en bågljuslampa som säkert gjorde torget till en populär 
samlingsplats också under kvällstid. 

Arbetsmetod för guidens tillkomst
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1.3 Belysning i staden, vems ansvar och vems behov?

 Ansvar för belysningen 

Behovet av belysning
- Som fotgängare

- Vi vill kunna njuta av en vacker miljö

- Skolgårdar och för- skolornas lekplatser

- Vi får alla sämre syn med stigande ålder

- För den bilburne trafikanten

Bilden visar hur fasaden på Stora Hotellet ligger i halvdunkel. Den skulle kunna spela en mer framträdande roll på torget och 
även under kvällstid vara den pendang till den väl upplysta kyrkan som den är dagtid.

►
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- Affärsidkarna

- Parker

- Lekplatser 

- Julbelysningen

Norra Storgatan norr om Åbron. En vinterkväll utan snö! Julbelysningen bidra med en hel del ljus och jämnar ut kontraster.

Lekplatsen i Vildparken. Kanske stadens största och 
populäraste lekplats som ligger i en grön oas intill Eksjös 
centrum. Kan bli till mer glädje med en belysning som gör den 
tillgänglig vid fler tider.

►
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Arendt Byggmästares Gata, vy mot Norrbro. Här har Stockholmsarmaturen använts med rotationssymmetrisk reflektor vilket ger 
något för mycket ljus på fasaderna och för lite i gatans längsled.

Bostadskvarter med lämplig typ av armatur men av enklare slag och lämplig stolphöjd. Här blandas tyvärr olika ljuskällor i samma 
typ av armatur vilket drar ner intrycket av den i övrigt välskötta miljön i kvarteret.
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1.4 Aspekter på säkerhet, upplevelse av trygghet och tillgänglighet

Grönområden

Identifiering av mötande 

Upplevelsen av trygghet

Ljusets positiva inverkan

Hörnan Snickaregatan- Västra Bakgatan. Område för hyresbostäder och ett äldreboende, Snickaren. Lägg märke till det gula ljuset 
från den höga stolpens natriumlampa och jämför med metallhalogen- alt. kvicksilverlampans vita ljus i den låga gårdsbelysningen.
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Eftersom parkerna

Barnens säkerhet och trygghet

Övergångsställe vid korsningen Regementsgatan-Läroverksgatan. Gatubelysningen har förstärkts med hjälp av strålkastare 
bestyckade med metallhalogen-lampor som ger ett bra ljus med god färgåtergivning. Detta är ett område som trafikeras intensivt av 
både gående och bilar på väg till och från arbetsplatser. I det här fallet främst gående och cyklande till Östanåskolanskolan
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2 Historisk miljö och trivsam småstadsidyll

Arkitektoniska byggnadsepoker i Eksjö

Timmerbyggnadstraditionen 

Empirestilen

Eklekticismen

Jugendstil och Nationalromantik 

Nyklassicismen och Funktionalismen  

Ursprunglig belysning

2.1 Arkitektoniska epoker 

Eksjö Stora Torg i eftermiddagsljus i mitten av Mars månad. Ett rofyllt torg utan trängsel och störande trafik.
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Karaktärer gör stadens miljöer tydliga

Miljökaraktär - Ljuskaraktär?

Parker, platser, byggnader och
belysningen ur ett upplevelseperspektiv

 Stora Torget 

Kyrkparken

Finlandsparken

3.1 Centrums gatumiljöer och parker

►

3. Beskrivning av nuläge och förutsättningar

Eksjö Stora Torg i kvällsljus. Upplevelsen av torgrummet blir en helt annan än dagtid. Belysningen skapar rum i rummet.
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Lilla Torget

Nybrotorget

Platsen framför Stadshuset

Vattenledningsparken

Järnvägsparken

Nybrotorgets parkeringsplats. En påkostad yta med mönsterlagd gatsten och formklippta träd. Höga ambitioner som inte tagits 
tillvara och som i stort sett döljs av bilarna. Kvällstid belyst från en hög stolpe med natriumljus som också förser gatan med belysning. 
Belysningen hjälps något av ytterligare ett par natriumbestyckade koffertarmaturer vid sidan om torget. Torget är utan tvekan en del 
av centrum och borde få en annan typ av belysning, anpassad till ett torg i stadskärnan.            

►
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Paradbyggnader

Vattenledningsparken sedd från dess sydvästra ände med Olsbergs Arena och idrottshallarna till höger. Lägg märke till skillnaden i 
ljusfärg och färgåtergivning mellan de två anläggningarna. Den till vänster med LED-moduler och den till höger med högtrycksnatrium. 
Av det sevärda Gamla Vattentornet syns ingenting och inte heller något av den övriga parken.

Vattenledningsparken dagtid sedd från ishallen.

►



Hotellträdgården, detalj ur Borgstedts karta 1876 med 
kamerans placering och bildvinkel när vykortet ovan togs. 
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Hotellträdgården 

Museigården, ån mellan museet och Snickaren 

Hotellträdgården, vy frå Södra Kyrkogatan mot sjukhuset med Stadshotellet strax till höger. Trädridån längs ån skiljer den gamla 
stadskärnan från stadens modernaste byggnadskomplex, Höglandsklinikerna

Vykort och karta visande Hotellträdgårdens forna 
utseende och trädgårdsplan.

Flygfoto på Hotellträdgården i full grönska. Närheten till 
hotellet och stora torget är tydlig men upplevs inte lika stark 
från marken med Västerlånggatan som traffikerad barriär 
mellan hotellet och parken.

►
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Vildparken

Vildparken har gamla anor och är en värdefull del av Eksjös gröna kulturarv. Mycket kan åstadkommas för att göra den tillgänglig och 
attraktiv även kvällstid. Förutom själva parken bör också de omgivande gatornas och verksamheternas belysning och ljussättning 
stämmas samman till en helhetslösning. Även om parken skulle få en kvalitetshöjning på sin belysning så kan omgivande belysning 
vara felriktad, bländande och allmänt störande. Omgivande gatubelysning bör alltså samordnas med parkens ljus

Teckning av Ferdinand Herngren ca 1890, visar Westanåparken från Rolandsdamm, uppströms Eksjöån från 
parken. Skissen är troligen en förlaga till en oljemålning med samma motiv.

►
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Norrström-6 eller Ekbacken

Norrström-6 eller Ekbacken, framför Stadsbiblioteket.

Norrström-6 eller Ekbacken, här finns en park i slumrande tillstånd som kan bli en tillgång för området, närboende med flera.

►



Stadsbibliotekets fasad och entré. Östanåskolan i bakgrunden hade kunnat kunna utgöra en tilltalande fond i bilden. Men dessvärre
leder den hårt belysta fasaden och gården tankarna snarare till en anstalt av annat slag än till Eksjö stads stolta gymnasieskola. 
Också här bör ytterligare ansträngningar göras för att skapa en för denna miljö mer anpassad och harmonisk belysning. 
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Östanåskolan har under 2013 fått en ganska dramatisk fasadbelysning. Som framgår av foto samverkar inte effektbelysning och
gårdsbelysning för en enhetlig och samordnad ljusbild på byggnadens fasader. Det randiga fasadpartiet bredvid de överbelysta
fasaddelarna och gården visar tydligt att man här bör arbeta vidare med ljussättningen för att nå ett mer harmoniskt resultat.

Platsen framför Stadsbiblioteket
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Belysningsutrustningen nuläge 2014

3.2 Centrum ur belysningsperspektiv

Metallhalogen 

Natriumljus

Metkrok kontra koffert

Bilden ovan visar på en belysningsproblematik i delar av Eksjö centrum. En blandning av ljuskällor och armaturer, stolphöjder och 
stolpar riskerar att ge ett intryck av lappverk och avsaknad av en sammanhållen och konsekvent plan för belysningen.

►



metallhalogen

högtrycksnatrium
LED

 Karta över centrala Eksjö som visar den dominans av högtrycksnatrium som fortfarande råder.
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►

►
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Det gula ljuset kan inte återge stenens färg på denna väl bevarade sidogata, Östra bakgatan. 
De nakna ljuskällorna blir bländande även om de sitter på en relativt hög höjd i förhållande till byggnaderna, se också bild sid 22. Stolparna bör ha en höjd 
anpassad till byggnaderna längs gatan och armaturen modifieras eller bytas. I fonden, vid Norrtull, syns en ljuskälla av typen kvicksilverlampa som med sitt vita ljus 
låter oss se den gröna  färgen  på vegetationen. (Kvicksilverlamamporna har till nära 100% nu fasats ut från belysningen i Eksjö Kommun av miljöskäl.)
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4. Belysningens olika funktioner
 Övergripande rekommendationer

Utdrag ur tidigare version av VGU utgiven av dåvarande Vägverket 2004

Österlånggatan i riktning mot järnvägsstationen. Lägg märke till det vita ljuset vid stationen och Järnvägsgatan. Stationshuset utgör  
ett klassiskt fondmotiv och att det ligger på en högre nivå än Österlånggatan i sin helhet förstärker denna komposition.
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Storgatan och Järnvägsgatan

Belysningen för Centrumringen

Huvudgator och sidogator

För mycket ljus

Sidogator 

Stadshuset nuvarande fasadbelysning bör bearbetas ytterligare för att uppnå ett jämnare och bättre fördelat ljus som kan visa upp 
helheten och detaljerna. Hårda kontraster skapar nu  en egen bild på väggen som inte har med fasadens form och uttryck att göra.

4.1 Belysningen av vägar och gator
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Österlånggatan

Sidogatorna på söder 

Denna stolpe med sin integrerade armatur finns kvar 
på några ställen i Eksjö. Den utgör en årsring i stadens 
belysningshistoria men borde få en modern ljuskälla. Höjden 
på stolpen upplevs som alltför hög i detta sammanhang.

I grändernas miljöer

Parkeringsplatserna

Nybrotorget i dags- och kvällsljus. Man frestas att kalla denna 
belysning för påver och undermålig i förhållande till miljön den 
är en del utav.

Förvaltningshusets parkering med väl avpassade stolphöjder 
och rundstrålande armaturer som fungerar bra för sitt ändamål 
och miljö. Stolpdimension och armaturstrolek upplevs dock som 
obalanserade.
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Torg och öppna platser
Stora Torget  

4.2 Belysningen av stadens rum och dess byggnader

Torgens belysning

Stationsplan/ Järnvägsparken med sina Stockholmsarmaturer. 
Väl avpassade för platsens skala och funktion. Bestyckade 
med metallhalogen gör de också grönskan rättvisa under 
dygnets mörka del.

Armaturen på Stora Torgets väggar, 
Avenue från Noral
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Platsen framför Stadshuset 

Lilla Torget 

Lilla Torget med sina gjutjärnsstolpar och lyktor av typen gasljuslampa med buckligt glas. Möjligen hade det varit bättre att frigöra 
torgytan och antingen ställt stolparna på trottoarytorna eller monterat armaturer på byggnadernas fasader. Dels skulle fasaderna ta 
del av ljuset och framförallt skulle torgytan bli något mer tillgänglig för de aktiviteter som äger rum där.

►
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Nybrotorget 

Gårdarna i kvarteren 

Norrtull 

Nytorgets parkeringsplats. Detta inslag i stadsbilden kan göras betydligt angenämare om belysningen anpassades till 
småstadens skala. Lägre stolpar, en mer stadsmässig armatur och en ljuskälla med bra färgåtergivning är vad som krävs.

Hotellträdgården

Vildparken

Parkernas belysning
►
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Järnvägsparken 

Ekbacken/Norrström-6 

Vildparken och gång- och cykelvägen längs med Eksjöån, Gunnar Lindströms väg. Koffertarmaturerna sprider ljuset effektivt 
men ljuskällorna av typen högtrycksnatrium ger som bekant mycket dålig färgåtergivning. I ett grönområde kan det förväntas att 
man ska kunna se den gröna färger på växterna.
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5. Parkeringsplatserna i centrum
Är dessa platser ett slags restytor som ska betraktas som osynliga?

I det stadslandskap

En till stadskärnan anpassad belysning kan förändra situationen
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6. Elektrisk utrustning i centrum
Kan utseendet påverkas?

Belysningen i staden behöver elektricitet 

Det finns alternativ!



Glenn. En armatur med formspråk  
liknande Stockholmsarmaturen

Stockholm

Solo från Atelje Lyktan
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Vad består armaturerna av?  

Armaturerna

Armaturtyp A Armaturtyp B

Copenhagen från PHILIPS. En typ av armatur 
som kan ersätta de befintliga koffertarmaturerna. 
Dess runda form skiljer sig från de ordinära 
koffertarmaturerna och ger ett mer stadsmässigt 
intryck.

7. Belysningens utformning, design och funktion

7.1 Armaturer, utseende och funktioner
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Vilka former är lämpliga för Eksjö centrum?

Armaturer för parkeringar 

Armaturtyp C Armaturtyp D

Saturn 3 från Selux med LED-modul, finns för utbyte i 
armaturer med metallhalogen

►
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Armaturtyp E

Armaturer för Torgen 

Armaturer för Parkerna 

Denna armaturtyp med LED-bestyckning har en platt och ofta en rektangulär form. 
Den är framtagen för främst gatubelysning och GC-vägar och kan var ett alternativ för 
centrumringens belysning. Det finns stort urval på marknaden. Här visas ett exempel på 
olika montagemöjligheter. 

►



Master White SON, 1900K
ju lägre K-värde desto gulare ljus.

LED-modul från HESS, 
Strålkastare med LED-moduler, PHILIPS

Master City White CDO-TT/ET, 2900K
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Huvudgatornas armaturer 

 

7.2 Ljuskällor

LED, dioder av olika storlek

►
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Övergången till LED-ljuskällor

 

7.2.1 Ljuspunktshöjder

Här ett exempel på dilemmat med konskventa ljuspunktshöjder i en äldre, heterogen bebyggelse. På Östra bakgatan blir det inte helt 
lyckat när takytorna blir belysta på flera lägre byggnader. Vid Nygatans relativt jämnhöga fasader upplevs stolphöjderna som väl 
avpassade och stolpe och armatur infogar sig på ett självklart sätt i bilden. För Östra Bakgatans del kan lösningen vara att ersätta 
stolparna med fasadmonterade armaturer, helt eller delvis.

►
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Ljuskällor. När en hel plats domineras av natriumljus försvinner färgupplevelse och den stimulans som färg och ljus tillsammans ger. 
Även om platsens material inte är direkt färgstarka går vi miste om den tillfredställelse som vi får visuellt av att identifiera material 
och egenskaper utifrån färger och texturer.

På bilden nedan är ljuskällorna av typen Metallhalogen med en betydligt bättre färgåtergivning än natriumlamporna med sitt gula ljus. 
Är sedan armaturerna också väl avbländade blir synupplevelsen avsevärt  mycket bättre och den sk visuella komforten högre.
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Allmänna råd och synpunkter
Utgåendeutrustning 

Äldre stolpar och utrustning

Trimning av befintlig utrustning

Planering med visuell utvärdering

Effektbelysning/ fasadbelysning

8. Strategi för en energieffektiv stadsbelysning 
    präglad av visuell komfort och estetisk medvetenhet

1. Sök information

2. LCC-beräkningar

3.Energieffektivitet. 

5. Samråd med teknisk personal

6. Välj ljuskällor

7. Ljusberäkningar

8. Samråd.

9. Vid nyanläggning 

Checklista vid ny anläggning
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Parter i samverkan
Affärsidkare 
Fastighetsägare
Eksjö Kommuns samhällsbyggnadssektor 
Eksjö Kommuns Fastighetsbolag

9 Samverkan mellan offentlig och privat ordnad belysning
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10. Förslag till Åtgärdsplan

8.1 Förändringar av befintlig belysning inom Centrumringen samt parker

Byt ut bef. högstolpar mot 5m stolpar
med ny armatur, rundstrålande typ C

Gör parkeringsbelysningarna 
stadsmässig och anpassa dem till 
stadens miljö.

Östra Bakgatan (norr) “metkroksstolpen”, byt ut eller 
modifiera. Ny ljuskälla, stolphöjder

Behov av översyn och förnyelse
hög prioritet

Västra Bakgatan, Snickaregatan Byt stolpe/armatur till Stockholm el. 
likvärdig enl. programmet

Bostadskvarter med vitt ljus, 
gatubelysningen bör samordnas

Norrtull (Sjöängen 1:2) Samordna belysningen, en stolptyp- 
en typ av ljuskälla-en stolphöjd

Skapa en enhetlig belysning av denna 
plats, samordna alla aktörers belysn. 
Behovet av en total renovering 
av platsen är uppenbart. För 
resande som kommer in i centrum 
norrifrån är denna plats mötet med 
stadskärnan.

Effektbelysning av Norrbro Byt strålkastare till LED, blända av
se över samtliga armaturer som ingår 
i den Å-belysning som gjots tidigare.

En av strålkastarna bländar, mot 
norr. För att minimera underhåll byt 
till LED.

Fasadbelysning av Museet Flytta ut strålkastarne från väggen 
för bättre spridning. Byt ljuskällor till 
varmare ljusfärg K3000. Komplettera 
ev. med fler strålkastare

Bef. fasadbelysning ger för hårda 
kontraster och låter inte byggnadens 
fasad och material komma till sin rätt

Fasadbelysning av Östanåskolan Flytta ut strålkastarne från väggen 
för bättre spridning. Byt ljuskällor till 
varmare ljusfärg K3000. Komplettera 
ev. med fler strålkastare

Bef. fasadbelysning ger för hårda 
kontraster och låter inte byggnadens 
fasad och material komma till sin rätt

Gårdsbelysning på Östanåskolan Befintlig placering av armaturerna 
bör revideras. Skolgården ska 
framförallt upplevas trivsam och 
inbjudande.

Bef. belysning ger för hårda 
kontraster och har för kall ljusfärg.
Belysningen är inte i paritet med 
byggnadens kvalité.

Österlånggatan Belysningen bör samordnas med 
övrig av typen A i programmet

Österlånggatan korsar/möter gator 
med stadsmässig belysning och bör 
också få en liknande utformning

Arendt Byggmästares Gata se rek. för Östra Bakgatan dito Östra Bakgatan
Vattentorget, rondellen Byt till typ A När bostäderna i kv Lunden blir 

klara kommer en bättre ljusmiljö att 
bli ett uppenbart krav för platsen. 

Stadshuset Flytta ut strålkastarna från väggen 
för bättre spridning. Ev. filter. Byt 
ljuskällor till varmare ljusfärg K3000. 
Komplettera ev. med fler strålkastare

Bef. belysning ger för hårda 
kontraster och har för kall ljusfärg.
Belysningen är inte i paritet med 
byggnadens kvalité.

Centrumringens belysning Enhetlighet bör helst uppnås i 
utrustningens utseende och verkan

Vid Norrtull kan särskild 
platsbelysning avvika från normen
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Direktiv för LED-utredning GC-väg, Trafikkontoret Stockholms Stad 2009
Belysningen av GC-väg i Ljungsbro, Tekniska Verken Linköping 2011
Barns skolvägar 2012, Trafikverket, Projektnummer: TRV 2010/21715, publ: 2013:006
Rädslans Rum-trygghetens rum, ett forskningsprojekt om kvinnors vistelse i trafikrummet,
 -Birgitta Andersson Lunds Universitet, VINNOVA Rapport VR 2001:32
Smart belysning på väg, Nytt ljus, Slutrapport Trafikverket,  publ: 2014:063, www.Trafikverket.se/nyttljus.se

8.2 Ny belysning i centrumringen samt parker

Hotellträdgården (Trollemaden 1) Ljussätt träden, installera 
parkarmaturer. Byt gatljuset vid denna 
plats till LED alt metallhalogen

Platsen kan med belysning förstärka 
anknytningen mellan sjukhusområdet, 
centrum och Stora Torget.

Vildparken Byt ut koffertarmaturer med 
natriumljus mot rundstrålande med 
LED-ljuskällor alt. metallhalogen

Parkens grönska kan tas tillvara 
bättre visuellt och dessutom göras 
ljusare i största allmänhet

Vattenledningsparken Byt ut bef. äldre mot ny 
parkbelysning i samklang med miljön

Stort behov av mer ljus! 
Fasadbelysning på Vattentornet

Ekbacken, Norrström 1:6 Belysning från pollare, trädbelysning samarbete mellan Park / Gata
GC-stråk Lunden-Vildparken Ny belysning anpassad till promenad

Bel. av träd och vatten, broar.
Samordna med gatubelysning för 
gemensam ljusfärg mm.
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