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Bakgrund 

Stora Ursvik ligger i Sundbybergs kommun, norr om Enköpingsvägen och gränsar i väster mot 
Kymlingelänken, kommande nya E18. I öster ligger Lilla Ursvik med villabebyggelse sedan 30 
och 40-talet och norr ligger Järvafältet och Igelbäckens naturreservat. 

Stadsbyggnadsprojektet Ursvik påbörjades 2005 då det första spadtaget togs och beräknas 
vara klart 2025.  Stadsdelen byggs ut etappvis och kommer färdig att innehålla drygt 
6500 bostäder och ca 15000 boende men också en hel del kommersiella lokaler. Sedan 2012 
äger Sundbybergs stad Milot, ett område som under många år varit militärt och som nu är en 
del av stadsdelen och naturreservatet. Stora Ursvik är ca 84 hektar stort. (www.ursvik.se) 

De västra delarna av området ska nu bebyggas och ny belysning planeras för området som har 
som mål att vara ett exempel på nytänkande inom stadsplanering. Faktorer som ska tas i 
beaktning är långsiktigt hushållande med resurser, socialt ansvarstagande och anpassning till 
kommande klimatförändringar. 
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1 Rapportupplägg 

För att naturligt kunna läsa om respektive område har rapporten delats upp i två delar. Varje 
område inleds med en introduktion som beskriver innehållet till varje del. 
Den första delen behandlar belysningscentraler samt linspända armaturer. 
Den andra delen behandlar teknik- och ljuskvaliteter hos framtagna armaturer kontra ett 
alternativ med LED ljuskälla.      

2 Introduktion belysningscentraler & linspänn 

Rapporten avhandlar placeringar av nya belysningscentraler i exploateringsområdet ”Ursviks 
västra delar”. 
Den är framtagen i programhandlingsskede och ska ge en överblick av den nya 
belysningsanläggningen som tillkommer vid byggnationen av nästa etapp i Ursvik.  

Rapporten utreder även olika för- och nackdelar med linspända armaturer kontra vanliga 
belysningsstolpar. Tekniska, ekonomiska, estetiska eller rent praktiska frågor ses över vilket 
förhoppningsvis ska kunna leda till ett beslut kring vilket belysningsalternativ som passar bäst 
för projektet. 

3 Belysningscentraler 

Ett nytt bostadsområde ska byggas i Ursvik, Sundbyberg kommun. Området kommer utgöras av 
nya lägenheter samt grönområden och parker intill dessa. Bostadsområdet ska belysas med ny 
belysning för både körbanor, gång- och cykelvägar men även parkerna.  

 

3.1 Behov 

Befintliga belysningscentraler i tidigare etapper förväntas användas i kombination med nya. 
Tidigare projektering visar att kablage har lagts i sling för att ansluta den nya anläggningen till 
den befintliga. 
Central UVS5, placerad i korsningen Ladugårdsgatan – Ursviks allé, har en ledig grupp och en 
befintlig kabel som ansluter till nya delområdet. UVS5 har även befintliga grupper med möjlighet 
att ansluta den nya anläggningen till vid korsningarna Ladugårdsgatan - Gamla 
Enköpingsvägen, Skrivargatan, Skördegatan, Mönstringsvägen, Badhusgatan och 
Marieborgsgatan. Kablaget i sling är förbundet med annan vägbelysning som kan förlängas 
genom att sluta frånskiljningen till aktuell kabel och på så sätt utöka befintliga anläggningen till 
den nya. 
 
Vi har med kabelberäkningsprogram beräknat maximala ledningslängderna med hänsyn till 
spänningsfall och utlösningsvillkor. En dimensionerande förutsättning är även startströmmarna 
som uppkommer när anläggningen tänds upp. 
 
Beräkningarna har resulterat i att den befintliga centralen och kablaget i sling kan utnyttjas i viss 
utsträckning. 
Anläggningen kommer att behöva kompletteras med minst en ny belysningscentral norr om 
Badhusgatan för att klara spänningsfallet och utlösningsvillkoret i alla belysningspunkter. 
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3.2 Beräkningar 

Säkringens storlek styr effektuttaget och ”startströmståligheten”  
Ledningen styr spänningsfallet och utlösningsvillkoret.  
Tillsammans måste en balans med rätt säkring och rätt ledning hittas beroende på hur många 
armaturer anläggningen kan tänkas få. 

Effektuttaget är sällan ett problem. Den kritiska punkten ligger i att ha en säkring som tål 
startströmmarna samt att klara utlösningsvillkoren vid de långa ledningslängderna som kan 
uppkomma. Startströmmarna är extra känsliga när det gäller LED tekniken, för många don kan 
innebära att säkringen löser vid upptändning. 

Placerar man en extra belysningscentral i anläggningen så kan man minimera de långa 
längderna. Dock uppstår istället nackdelen att man byggt in ytterligare ett felställe ur drift- och 
underhållssynpunkt. 

Beräkningarna är gjorda med Elvis och FEBDOK för att uppnå en oberoende beräkning. 
Dock är värdena antagna då förimpedans och kortslutningsströmmar inte går att beräkna i 
förväg. Resultaten kommer därför skilja sig vid noggrannare beräkningar.   

 

3.3 Slutsats 

Balansgången ovan har hela tiden följts och vår slutsats är att två nya belysningscentraler är att 
rekommendera. 
En placerad norr om Badhusgatan där den befintliga anläggningen inte ”når” men även en i den 
södra delen. 
Vi anser att två centraler ger oss möjligheten att koppla nätet på ett effektivare sätt. Slingor och 
skiljen kan byggas in för att kunna ändra den aktuella nätbilden vid behov men det ger även 
möjligheten till en potentiell utbyggnad i framtiden. 

4 Linspända armaturer 

Det finns två varianter av linspända armaturer. Fasadspända och stolpspända. 
Fasadspända innebär att man monterar armaturen på en vajer som spänns upp mellan två 
husfasader.  
Stolpspända innebär samma som ovan fast mellan två stolpar som är placerade i fundament i 
vägen. 

Båda varianterna har sina för och nackdelar. Det kan handla om estetiska, tekniska, 
ekonomiska eller rent praktiska frågor som den här utredningen ska försöka förklara. 
 

4.1 Frågor 

1. Provisorier under utbyggnadstiden, alltså stolpar om man tänkt ha linspänt i fasader. 
Placering? 

 
Om linspänn monteras mellan husfasad kommer provisorisk belysning innan husbyggnationen är 
klar att krävas.  
Det kommer troligtvis innebära en provisorisk belysningspunkt ca. var 30:e löpmeter. 
 

2. I annat fall sätter man väl permanenta stolpar och då är frågan var man placerar dessa i 
sektionen? 
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Permanentastolpar kan man placera likt det övergripande gestaltningsprogrammet som är 
framtaget för Ursviks västra delar. 

 
Sektioner på detta men även hur linspända alternativ kan se ut finns som en bilaga till rapporten. 
 

3. Vid linspänt tillkommer troligtvis stolpar för belysning av grönstråket ändå? 

 
Det går att spänna upp armaturer ovan gångstråket också rent tekniskt. 
Däremot kanske det inte är det estetiska eller mest praktiska alternativet. 
Se sektioner i bilagan. 
 

4.  Hur mycket plats tar permanenta respektive provisoriska stolpar? 

Ovan mark: 

 
Permanenta stolpars plats ovan mark är enbart stolpens tjocklek samt höjden eller längden på 
stolpen.  
Där grävs fundamentet ner så att 5-10cm sticker upp ovanför överbyggnaden av vägen.  
 
Stolpdiametern skiljer sig beroende på val av armatur: 
 
8 meters stolpe kan ha en bottendiameter på 108-140mm.   
10 meters stolpe kan ha en bottendiameter på 127-169mm 
12 meters stolpe kan ha en bottendiameter på 153-194mm  
 
Stolpar finns även i varierande längder, de längder som använts i första etappen är ca. 8m. 
 
Provisoriska stolpar tar betydligt mer plats ovan mark. Här krävs ett betongfundament eller en 
mobil belysningsmast som hyrs utav uthyrningsföretag mot en daglig, veckolig eller mångtalig 
avgift efter avtal. 
 
Under mark: 

 
Under mark tar permanenta stolpar såklart desto mer plats.  
Fundamenten ska placeras på minst 0,2m sandbädd enligt kommunens tekniska handbok. 
Men den totala höjden på fundamentet styrs utav armaturen och längden på stolpen. Det gör att 
vi inte kan definiera ett djup på schakten i dagens läge. 
 
Provisoriska belysningarna tar alltså ingen plats under mark eftersom de är placerade i stora 
fundament ovan mark. 
 
Det man bör känna till här är att linspänn mellan stolpar generellt kräver ännu större fundament 
än vägbelysningsfundament för att dra parallellen mellan de olika belysningsalternativen.   
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Fundament för vägbelysningsstolpe                                              Fundament för spännstolpe 
h=ca.1300mm, bottendiameter=ca.380mm                                 h= ca.2000mm, bottendiameter=ca.700mm 

 

5. Vad är kostnaden för permanenta respektive provisoriska stolpar 

 
Mast med klump kostar ca 50kr/vardag. Då krävs att man monterar strålkastare som går att hyra 
för ca 20kr/dag. För att montera strålkastarna krävs någon form av fäste vilket har varit svårt att få 
fram pris på. 
Det man bör ta hänsyn till är längden dessa provisoriska belysningar behöver stå. I det fall där 
fasad linspänn väljs och husen byggs efter väganläggningen, tror vi att tiden kan dra iväg och 
leda till onödigt höga kostnader. 

 
Vi föreslår att man anlägger fundament, drar nytt kablage och förlägger alla rör i samband med 
att vägen byggs. Sedan placerar man gamla stolpar, som möjligtvis finns hos kommunen och 
använder gamla armaturer som provisorisk belysning. När finplaneringen sedan utförs installeras 
den permanenta stolpbelysningen. Fördelen är att de nya belysningsstolparna inte tar skada 
under byggnadstiden. 
 
Kostnaden för detta beror på om kommunen har äldre stolpar och armaturer på lager eller ej. 
Det är ett effektivt sätt att lösa problemet med provisorisk belysning men även den nya 
belysningen då markarbetena blir färdiga i samband med byggnationen av vägen. 
 
Möjligheten finns även att bygga egna provisoriska fundament. 
I bilden nedan har man använt ett avloppsrör som grund, sedan gjutit in 
ett belysningsfundament i det. Här kommer dock ett fundament 
behövas för provisoriska belysningen men även ett som man anlägger i 
marken vilket kostar mer än att anlägga fundamenten direkt som 
beskrivningen ovan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
Uppdrag: 265610,  Ursviks västra delar 2016-02-23 

Beställare: Sundbybergs stad  
 
O:\STH\265610\E\_Text\PM Förstudie Belysning GH 2016-02-23.docx 

9(24) 

 

6. Kostnader för linspänt i fasad? 
 

Kostnaderna för linspända armaturer beror på komplexiteten och konstruktionen på både husen 
men även valet av infästningsmetoden. Vi tror att kostnaderna för linspända kontra stolpbelysning 
uppgår till ungefär liknande summor. 

 

7. Säkerhetsavstånd till Tvärbanans kontaktledningar 
 
Själva armaturen ska placeras minst 8 meter över rälsöverkant om den placeras inom 
spårområdet (kontaktledningsområdet och strömavtagarområdet). 
Dessutom gäller måttet minst två meter över spänningsförande del. 
Sambyggnad av kontaktledningsanläggning och belysning är något man normalt försöker 
undvika. Om detta sker måste man ta frågorna om praktiskt underhåll av belysningsanläggningen 
så att enda möjligheten på underhåll av denna inte innebär att man måste göra 
kontaktledningsanläggningen spänningslös och avjordad.  
Man kan alltså ha linspänn ovan kontaktledningen om man vill, men man måste väga in den 
problematik som kan uppstå.  
 

 

4.2 Utlåtande av linspänn 

4.2.1 Allmänt  

Linspänn med infästningar i stolpar och fasader kan användas för både utrymmesskäl men 
även för belysningstekniska anledningar. Linspänn ger möjlighet att placera armaturer mitt över 
gatan vilket kan vara en fördel om man har breda gator.  
De kombineras ofta med väggarmaturer eller stolpar över trottoarer eller gångstråk för att ge 
optimal belysning.  

Dock kan linspänn ge upphov till en del negativa effekter som påverkar omgivningen, i 
synnerhet boende, med ofördelaktiga konsekvenser (se nedan). 

 

4.2.2 För- och nackdelar  

Man behöver dela in för- och nackdelarna i tekniska och utförandemässiga men även ta hänsyn 
till miljö och estetiska delarna. 

 
En nackdel med fasad linspänn i det här projektet är att vägarna färdigställs innan husen byggs. 
Det innebär att provisorisk belysning kommer att krävas i området ända tills husen är byggda för 
att kunna spänna upp linspännet mellan husen. Detta leder till ekonomiska kostnader samt 
omedgörlig installation gällande förberedande av rörutlopp mm. 

De estetiska förväntningarna är det som talar för det här alternativet. Ett linspänn kan anses 
göra gatorna ”friare” eller mer ”rymliga” och kan därför vara önskvärt ur det perspektivet. 

Att använda linspänn mellan stolpar eliminerar behovet att ha färdigställda hus innan montage 
av armaturen. 
Dock försvinner den estetiska faktorn som avhandlar det ”rymligare” och ”friare” känslan 
eftersom man fortfarande behöver stolpar placerade längs vägen. 

Om man tänker sig linspänn över den planerade tvärbanan kan problematik vid underhåll 
uppstå. Här regleras arbetsmiljösäkerhet för den entreprenör som ska utföra driftarbete och 
järnvägen kan i värsta fall behöva stängas av innan underhåll får utföras. 
En sådan lösning anser vi skapa onödiga problem och föredrar i det fallet stolpbelysning. 
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Ett fenomen som orsaks av vindlaster i samband med linspänn anser vi vara av högsta grad att 
beakta. Armatur och lina kan sättas i svängning utav vinden som då genererar ljud i linan. Det 
finns risk att ljudet fortplantar sig genom linan och kan ge upphov till störande ljud i fastigheten. 
Även glappande infästningar kan ge stomljud i fastigheterna som infästningarna sitter i. Detta 
går att undvika i konstruktionsutförandet, men är fortfarande att beakta. 

Vindlaster ger även upphov till rörelser i armaturer som kan upplevas störande redan vid 
ganska vanligt förekommande vindhastigheter. 
Här behövs armaturer väljas med låg tyngdpunkt för att flackande ljussken inte ska bli 
problematiskt. 

I dagens nybyggnationer används ofta lättbetongväggar som i princip alltid blir putsade. Här 
måste man ta hänsyn kring borrningen samt de vattenintrång som ett saboterat tätskikt kan leda 
till. Lättbetongväggars kapacitet är även avsevärt sämre än massiva tegelväggar så en ordentlig 
infästning är oerhört viktig för att glapp och de resulterande stomljuden inte ska skapas.  
Som anläggningsägare för belysningen behöver man även ansvara för de skador som kan 
uppstå på fastigheterna. Denna extra kostnad som kan uppstå gällande garantier och underhåll, 
är viktigt att ta med i den slutgiltiga bedömningen mellan de olika alternativen. 

  

4.3 Slutsats 

Linspänn kan verka rymligare än vanlig stolpbelysning, men med ovanstående i tankarna känns 
någon form av stolpkonstruktion som det mest praktiska rent utförande mässigt.  
Med tanke på kontaktledningen ovan tvärbanan och de problem som i värsta fall kan uppstå,  
leder de ytterligare vidare till belysningsstolpar placerade vid sidan av vägarna. 

Alla alternativ går att utföra elsäkerhetsmässigt gällande de regler och lagar som styr. Man bör 
dock ta hänsyn till de olika aspekterna i den här rapporten för att kunna göra en slutgiltig 
bedömning som gynnar både kommun, invånare samt miljö. 
 

Vi på Tyréns rekommenderar att använda vanliga belysningsstolpar. Motiveringen är att det bör 
vara de mest kostnadseffektiva, det mest arbetsmiljömässiga, tekniskt bästa, men även det 
bästa alternativet rent utförande mässigt.   
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5 Introduktion belysningsalternativ 

Med utgångspunkt från Belysningsprogrammet för Stora Ursvik (Reviderad version 2011-01-30) 
analyseras här alternativen att byta ut framtagna armaturer mot LED alternativ. Målet är att hitta 
alternativ som ska vara framtidssäkra, energieffektiva samt med god ljuskvalitet och komfort. 

 

 

Gata med armatur Philips Hafnia 

 

 

Gata med armatur Philips Metronomis  



 

 
 

 

 
Uppdrag: 265610,  Ursviks västra delar 2016-02-23 

Beställare: Sundbybergs stad  
 
O:\STH\265610\E\_Text\PM Förstudie Belysning GH 2016-02-23.docx 

12(24) 

6 Analys 

Analysen går ut på att jämföra valda armaturer med eventuellt alternativ med LED som ljuskälla. 
Faktorer som utvärderas är bland annat ljuskvalitet, bländning, energieffektivitet och 
kostnadseffektivitet. Analysen har skett genom jämförelser av tekniska data samt visuell 
utvärdering av armaturer i stadsmiljö.  

Tekniska uppgifter kommer ifrån armaturleverantör. Den visuella utvärderingen är gjord av 
Tyréns ljusdesigners. 

 

Armaturerna som finns beskrivna i belysningsprogrammet är: 

 
Philips, Metronomis Porto 
Philips, Metronomis Cambridge 
Philips, Hafnia 
Siteco, Citylight Plus 
Hess, Residenza 
Meyer, Nightspot 
Louis Poulsen, Pagoda 
Schréder, Kali 
Advanced, Lofoten collection  
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6.1 Armatur Metronomis Porto, Philips 

 
  Metronomis Porto  INGEN ERSÄTTARE  

 

     
 
Ljuskälla:  CDO-ET 70W    

Effekt armatur: 83W 

Ljusflöde (lm):  7230 (ljuskälla) 

Lm/W:  101 (ljuskälla) 

Färgtemperatur: 2900K 

Ra-index:  >80 

Livslängd:  16 500h (service life) 

GNP Pris/armatur: 9 250 

Styrning:  på/av 

Bländning (visuell): ok 

Stolphöjd:  8m 

 

Kommentar:  Utformningen på armaturen gör att den släpper lite ljus genom 

glasskärmen på ett dekorativt sätt, ingen ersättare finns med Led 

med denna utformning. Armaturen används på huvudgator i 

området av vilka få angränsar till varandra. Är acceptabel ur 

bländningssynpunkt på den höjd den är monterad. Alternativ 

armatur med Led bör sökas om önskemål finns att fortsätta med 

Led i kommande etapper. 
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6.2 Armatur Metronomis Cambridge, Philips 

 

  Metronomis Cambridge  Metronomis LED Fluid 

 

    
 
Ljuskälla:  CDO-ET 70W   LED 50W 

Effekt armatur: 83W   50W 

Ljusflöde (lm):  7230 (ljuskälla)  5252 (ljuskälla)/ 
4517 (armatur) 

Lm/W:  101 (ljuskälla)   105 (ljuskälla)  

Färgtemperatur: 2900K   3000K 

Ra-index:  >80   84 

Livslängd:  16 500h (service life)  L80B10 100 000h 

GNP Pris/armatur: 7 905   7 650 

Styrning:  på/av   dimbar  

Bländning (visuell): ok   ok 

Stolphöjd:  3,5m   4-5m 

 

Kommentar:  Designmässigt stor skillnad på armaturer, Led variant gjord för 

tjockare stolpe. I Led armatur uppstår olika optiska effekter i skärm 

och prisma, kan uppfattas störande. Fler möjligheter med Led 

armatur för styrning och ljuseffekter (gobomönster på mark etc.) 

dock osäkert om dessa är användbara i detta sammanhang. Finns 

olika effekt och ljusflöde på Led samt möjlighet till dimning för att 

minska luminansen samt möjlig energibesparing. Liten prisskillnad 

på armaturer ger möjlig kostnadsbesparing med att använda Led i 

och med minskade driftkostnader. Armaturen används i dagsläget 

längs gångstråk. Led bra alternativ, skulle dock kunna utgöras av 

en helt annan armatur med liknande formspråk för belysning av 

gångvägar. 
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6.3 Armatur Hafnia, Philips 

 

  Hafnia   Copenhagen CityLED 
   

    
 

Ljuskälla:  CDO-ET 70W   LED 52W 

Effekt armatur: 83W   52W 

Ljusflöde (lm):  7230 (ljuskälla)  6000 (ljuskälla)/ 
5460 (armatur) 

Lm/W:  101 (ljuskälla)   115 (ljuskälla) 

Färgtemperatur: 2900K   3000K 

Ra-index:  >80   >80 

Livslängd:  16 500h (service life)  L80B10 100 000h 

GNP Pris/armatur: 6 000   11 400 

Styrning: på/av   dimbar 

Bländning (visuell): ok   ok 

Stolphöjd:  7m   6-8m 

 

Kommentar:  Designmässigt liknande armaturer. Armatur Hafnia utgår ur 

sortiment. Fler möjligheter med Led armatur för styrning. 

Energibesparing möjlig med Led, effekt bestäms i 

projekteringsstadie men bör kunna minskas med Led. Relativt stor 

prisskillnad, Led dyrare. Armaturen används på bostadsgator i 

området av vilka flera angränsar till varandra, incitament att 

fortsätta med Led ersättare. Visuellt upplevs Led armaturen något 

mer bländande än CDO-ET pga av ytligare placerad ljuskälla. På 

håll upplevs armaturen behaglig och ger ett jämnt och mjukt sken 

från den genombelysta kupan vilket minskar kontrasten mot 

dioder. Armaturer bör placeras så att de inte lyser in i bostäder. 

Byte mot Led ersättare rekommenderas för att hålla ihop området 

visuellt. 
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6.4 Armatur Citylight Plus, Siteco 

 
  Citylight Plus   Citylight Plus LED 
 

    
 
Ljuskälla:  CDO-ET 70W   LED 25W 

Effekt armatur: 83W   25W 

Ljusflöde (lm):  6700 (armatur)  1920 (armatur) 

Lm/W:  76 (armatur)   77 (armatur)  

Färgtemperatur: 2900K   3000K 

Ra-index:  >80   80 

Livslängd:  16 500h (service life)  L80B10 80 000h 

GNP Pris/armatur: 3 100   5 680 

Styrning:  på/av   dimbar 

Bländning (visuell): bländande   ej utvärderad 

Stolphöjd:  3,5m   3,5m 

 

Kommentar:  Designmässigt liknande armaturer. Led armatur kan ej uppnå 

samma ljusnivå som CDO-ET men kan vara fullt tillräckligt 

beroende på sammanhang. 70W modell har upplevts som 

bländande och rekommenderas inte i framtiden. Led armatur finns 

ej uppsatt för visuell utvärdering i nuläget, dock torde armaturen 

upplevas mindre bländande med Led pga lägre ljusflöde. 

Armaturen används i dagsläget längs gångstråk men är även tänkt 

att kunna placeras i parker. Armaturens relevans beror på 

utformning av platser där den är tänkt att monteras exv parker. 
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6.5 Armatur Residenza, Hess 

 

Residenza UL   INGEN ERSÄTTARE 

 

   

 

Ljuskälla:  70W CDO-ET    

Effekt armatur: 85W 

Ljusflöde (lm):  4916 (armatur) 

Lm/W:  58 (armatur)  

Färgtemperatur: 2760K 

Ra-index:  >80 

Livslängd (service life): 16 500h 

GNP Pris/armatur: 13 780 

Styrning:  på/av 

Bländning (visuell): ej utvärderad 

  

Kommentar:   Modell går ej att ersätta med Led pga av ljustekniska egenskaper. 

Används ej i tidigare etapper i området. Alternativ armatur bör 

sökas ifall behov av linspännarmatur finns.  
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6.6 Armatur Nightspot B, Meyer 

 
  Nightspot B   Nightspot B LED 
 

    
 
Ljuskälla:  HIT-CE 70W   LED 44W 

Effekt armatur: 88W   46W 

Ljusflöde (lm):  4130 (armatur)  2504 (armatur) 

Lm/W:  46,94 (armatur)  54,43 (armatur) 

Färgtemperatur: 3000K   3000K 

Ra-index:  >80   >80 

Livslängd:  12 000h (service life)  L80B10 50 000h  

GNP Pris/armatur: 6 750   10 412 

Styrning:  på/av   dimbar 

Bländning (visuell): ok, bländskydd finns  ok, bländskydd finns 

Stolphöjd:  beroende på anv.  beroende på anv. 

 

Kommentar:  Samma design på armaturer. Ljusmässigt likvärdiga trots betydligt 

lägre effekt på Led armatur pga avsevärt högre verkningsgrad. 

Möjlighet för styrning med Led. Högre kostnad på Led armatur 

kompenseras över tid av lägre driftskostnad. Byte till Led alternativ 

rekommenderas vid val av denna armatur. Har ej använts i 

tidigare etapper i området. Armaturens relevans i projektet beror 

på utformning av platser där den kan monteras. 
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6.7 Armatur Pagoda, Louis Poulsen 

 
  Pagoda   Pagoda LED 
 

    
 
UTGÅR UR SORTIMENT 2016 
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6.8 Armatur Kali, Schréder 

 
  Kali 4   Kali 4 LED 
 

    
 
Ljuskälla:  MH 70W   LED 

Effekt armatur: 80W   51W 

Ljusflöde (lm):  2178 (armatur)  ca 1700 (armatur) 

Lm/W:  33 (armatur)   ca 33 (armatur) 

Färgtemperatur: 3000K   3000K 

Ra-index:  >80   >80 

Livslängd:  10 000h (service life)  L90 100 000h 

GNP Pris/armatur: 16 000   21 000 

Styrning:  på/av   dimbar 

Bländning (visuell): ej bländande   ej utvärderad 

Stolphöjd:  5m   5m 

 

Kommentar:  Samma design på armaturer. Kräver utrymme för att kännas 

proportionerlig pga armaturens storlek. Ineffektiv armatur med 

indirekt ljus som dock ger ett behagligt och bländfritt ljus. Led 

varianten finns ej med lika hög effekt och ljusflöde som 

metallhalogen, oklart om den är tillräcklig. Används ej i tidigare 

etapper i området. Armaturens relevans i projektet beror på 

utformning av platser där den kan monteras exv torg. 
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6.9 Armatur Lofoten, Advanced 

 

Lofoten Ramberg LED 

 

 

Ljuskälla:  1,3W LED    

Effekt armatur: 1,3W 

Ljusflöde (lm):  54   

Färgtemperatur: 6500K (3200K, blå, röd, grön, amber) 

Livslängd:  L70 50 000h 

GNP Pris/armatur: 1 505 

Styrning:  på/av 

  

Kommentar:   Dekorativ armatur som fälls in i mark, endast Led version. Har ej 

använts i tidigare etapper i området. Tveksamt om behov av 

denna typ av armatur finns i kommande etapper.   
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7 Sammanfattning 

Att ersätta framtagna armaturer med Led-varianter är möjligt i flera fall för att minska energi och 
driftskostnaden. Även miljöaspekten är en faktor som talar för utbyte mot Led. Dock ska tas i 
beaktande även ljuskvalitet och komfort. I de flesta fall uppfylls krav på färgåtergivning medan 
bländning är ett större problem. Här avgör sammanhanget vad som är acceptabelt i fråga om 
kontraster mot den övriga miljön vilket kan påverka val av armatur.  
 
Där det är som mest angeläget att behålla samma design på armaturer är på gator där man 
börjat med en viss typ. Även avstånd mellan armaturer bör behållas och här kan ljusflöde och 
spridning anpassas vid byte till Led armatur. Små möjligheter för andra c-c mått för placering av 
stolpar finns för att behålla komfort samt begränsningar som byggnadernas utformning ger. På 
gator och torg med nya förutsättningar kan finnas en anledning att prova andra armaturer i 
kommande etapper. 
 
Några av Led modellerna finns monterade i stadsmiljö i Stockholmstrakten idag för visuell 
utvärdering och i dessa fall är denna utvärdering genomförd. Led tekniken utvecklas dock 
snabbt och det är inte säkert att utvärderade modeller kommer gå att köpas om ett par år. 
Rekommendationen är att valda modeller provmonteras och utvärderas igen i en senare fas av 
projektet. 
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8 Bilagor 

 
 

Original sektion från gestaltningsprogrammet 

 
Linspänn mellan stolpar ovan tvärbana 

 
Linspänn mellan stolpar ovan hela 

 
Linspänn mellan fasader och stödstolpe ovan hela 
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Beräkningen avser 70W´s armaturer, avsäkrad 16A i belysningscentral samt 6A i stolpcentral.  

 


