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Bilaga 1
Utdrag från ”Sätra – Västerås, Utredning och analys av framtida belysning ” 
med sammanställning av litteraturstudier och WSP:s rekommendationer för 
belysningslösningar anpassad för fladdermus i Sätra.



Belysningsprogrammets syfte är 
att beskriva och sätta ramar för 
utformning samt kvalité av 
belysningsanläggningar inom 
området Sätra. 

Sätra är en ny stadsdel i Västerås med en 
vision att skapa en plats som inspirerar 
till innovativa lösningar i ett 
framåtblickande 
samhällsbygge där det är lätt att leva 
hållbart. Tyngdpunkten ligger på 
bostäder med tillhörande service och en 
struktur som säkerställer och utvecklar 
områdes höga natur- och 
rekreationsvärden

Sätra kommer att formas under lång tid 
av många olika aktörer. 
Belysningsprogrammet ska vara ett 
verktyg för att både peka ut riktningar 
och sätta det ramverk inom vilka alla 
olika aktörer verkar. 

Belysningsprogrammet ska vara flexibel 
öppen till enskilda initiativ och ta till vara 
teknikutveckling och nya förutsättningar 
som uppkommer vid detaljprojektering. 
Vid förändringar ska andemeningen i 
belysningsprogrammet finns kvar i den 
nya lösningen. 

Dokumentet är i huvudsak uppdelat i tre 
delar: 
- Ambitionerna med ”Smart city”.
- Anpassning av belysning till 

fladdermus.
- Belysningsprinciper för olika 

gatusektioner.
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Inledning  



Västerås Kommun ambition är att Sätra 
ska vara ett testområde för stadens 
kommande "Smart City" system. 

För att möjliggöra ”Smart City” funktionalitet ska Ska
projektering av belysningsanläggningar följande 
punkter uppfyllas:

- Hela belysningsanläggningen ska ha fast spänning 
dygnet runt. Belysning ska styras via centralt 
styrsystem via fiberoptik. 

- Elnätet ska dimensioneras så att det är möjligt för 
kommunen att förutom belysningsanläggningen 
även ansluta mindre strömförbrukare som 
exempelvis informationstavlor till busshållplatser 
och sensorer för övervakning av kommunal 
infrastruktur. 
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Smart city

Kommunal servicenät
med fast spänning

Fiber

- Alla trafikarmaturer och parkarmaturer ska förses 
med Nema eller Zaga-sockel så att dessa i 
framtiden kan kopplas upp mot kommande 
”Smart City” system.

- Små produkter så som exempelvis inbyggt ljus i 
parkbänkar eller strålkastare på stolpe där 
Nema/Zagasockel inte är möjligt på armaturnivå 
ska en Nema/Zaga-sockel appliceras per stolpe 
eller närmaste kopplingspunkt. 

- Belysningsnätet ska kompletteras med multistolpe 
med Wi-Fi sändare för trådlös kommunikation 
mellan central styrsystem och enheter ute i fält. 
Multistolpe ska i huvudsak placeras längs 
rödmarkerade stråk med jämna avstånd för att 
täcka upp accessbehov från olika produkter till 
centralt system. Wi-Fi nätet är primärt användas 
som ett låst för kommuns behov och inte vara en 
offentliga hotspots
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Illustration över var multistolpar med 
kommunens Wi-Fi sändare i huvudsak
ska placeras. 



För att skapa en diskret infrastruktur för Smart city ska 
multistolpen ha ett likvärdigt utseende som en vanlig 
belysningsstolpe med strålkastare. Vid lämpliga 
intervaller byts befintliga belysningsstolpar med 
strålkastare i befintlig gatumiljö ut mot en 
multistolpe av modell Selux Lif. Multistolpe förses 
med samma typ av strålkastare som befintliga stolpar. 
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Smart city

Traditionell jämntjock 
belysningsstolpe med 
diameter 108mm och 
strålkastare

Multistolpe från Selux
Lif med diameter 
180mm och 
strålkastare

Wi-Fi modul

Illustration över var multistolpar med 
kommunens Wi-Fi sändare i huvudsak
ska placeras. 



I WSP:s undersökande rapport (utdrag 
finns under bilaga 1) har en 
sammanvägd analys av fladdermössen 
och insekternas påverkan av ljus, lätt till 
följande försiktighetsprinciper för 
bostadsområdet. 

Blått område                                                                      
Får ljussättas med vitt ljus. 2700K-3000K Dock 
ska all belysning vara riktat ljus och inga 
armaturer ska ge ljus ovanför horisontalplanet 
för att minska ljusföroreningar till himlen. 
Miljöbelysning får finnas och uppmuntras men 
utformas med medvetenhet, t. ex. att 
trädbelysning och fasadbelysning helst sker med 
enbart nedåtriktat ljus

Gult område                                                                    
Allt ljus inom det gula område ska bara 
ljussättas med ljuskällor med extra varmt sken. 
I detta område ska fokus för belysningen vara på 
väg, cykel och gångbanor. Entrébelysning till 
portar, cykelförråd och dyl. Miljöbelysning vars 
ljusbild och placering är låg, under 1,5meter, 
uppmuntras medan miljöbelysning vars ljusbild 
och placering är över 1,5meter ska undvikas. Om 
ljussättning krävs på gångbanor, GC-vägar ska 
låg belysning i form av pollare väljas. 
Undantagen är förskolornas gårdar, där får 
stolpbelysning med extra varmt sken användas 

Rekreationsstråk i skogen                                             
Extra varmt sken ska användas samt styras med 
närvarostyrning som följer med den indikerade 
människan. Om möjligt ska ljust markmaterial 

användas till gångbanorna för att minska 
behovet av höga ljusflöden. Låg stolpbelysning 
kan användas. 

Området intill vattnen                                                        
Enbart extra varmt sken ska användas. Samtliga 
ljuspunkter Ska i möjligaste mån vara låga. 
Exempelvis pollare, inbyggt ljus i räcken, bänkar 
och murkanter. Miljöbelysning i from av 
trädbelysning bör undvikas. Miljöbelysning på 
växlighet nära vatten bör undvikas. Belysning 
som når vatten bör undvikas. 

Bussgatan igenom skogen                                                        
Enbart extra varmt sken ska användas. Samt att 
trafikarmaturerna inte ger något ljus ovanför 
horisontalplanet. En lägre stolphöjd och 
närvarostyrning är önskvärd för att bussgatan 
inte ska bli en ljusbarriär för fladdermus när de 
kommer in i området genom den viktiga 
nordöstra passagen. 

Norrleden     
Enbart extra varmt sken ska användas. Samt att 
trafikarmaturerna inte ger något ljus ovanför 
horisontalplanet. Belysning enbart vid 
korsningar och sträckorna mellan korsningarna 
är obelysta är önskvärd. Det för att norrleden inte 
ska bli en ljusbarriär för fladdermus när de 
kommer in i området genom de viktiga 
passagerna.
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Gestaltningsprinciper
- Huvudprinciperna av anpassning av belysning till fladdermus
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Gestaltningsprinciper
- Kulörval 

”Alla gator” 
För att skapa en diskret och sober 
belysningsanläggning som smälter in i Sätras 
gröna gaturum. Ges alla belysningsstolpar, 
armaturer, pollare och andra fristående 
belysningsenheter en och samma kulör som 
passar mot gräs, stam, lövverk - RAL 7010. Detta 
bidrar till att belysningsanläggningarna smälter 
in i de gröna gaturummen 

Lummiga gatan och huvudgatan
För underlätta orienterbarhet och förståelse av 
områdets disposition. Ges lummiga gatan och 
huvudgatan en egen identitetskulör i det röda 
området, förslagsvis RAL 3003
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Lummiga gatan

Ljuspunktshöjd väg: 7 m med 0.5 arm

Ljuspunktshöjd GC-väg: 5 m med 0.5 arm

Ljuspunktshöjd GC-väg: ca 4,5 m

VGU-klass väg: C3

VGU-klass GC-väg: P2

Lackering: Identitetskulör RAL 3003

Armatur mot väg: Fagerhult Opalume

Armatur mot GC-väg: Fagerhult Opalume

Armatur för GC-väg: Fagerhult Vivita med dekor ring

Armatur för spotlightsbelysning: Selux Olivio med bikakeraster
på 108mm jämntjockstolpe  

Pollare: BEGA 99 865 K3

Armaturer för miljöbelysning: Fritt, rekommenderar att 
hålla miljöbelysningen till ett 
fåtal armaturmodeller som 
används i hela området.

Färgtemperatur: Se illustration på sid 4 för var 
gränsdragningen är mellan 3000K 
och extra varma dioder.

Vilka miljöbelysningstyper som rekommenderas:

Fasadbelysning, trädbelysning, 
strålkastare på stolpe, pollare, inbyggt 
ljus i bänkar, murkanter och dyl.

Lummiga gatan är Sätras 
mest centrala gata med 
högst densitet. Här blandas 
alla typer av fordon och 
rörelser med gående och 
cyklister i fokus. Gatan har 
en generöst bredd och är 
asymmetrisk där sidan med 
kvällssol har cykelbana och 
en flexibel zon. 

Därför ska 
belysningsutformningen ha 
två distinkta typer för att 
betona och skilja ut den 
flexibla zonen från övriga 
gaturummet. 

Den flexibla zonen inrymmer öppen 
dagvattenhantering blandade med gröna element 
och platser för vistelse i en sekvens som varierar i 
gatans längd. Sektionen skapar förutsättningar för en 
levande gatumiljö med grön-blå karaktär. Här ska 
belysningen med fördel betona och förstärka de 
element som fogas in i det grön-blå området, med 
hjälp av pollare, strålkastare, inbyggt ljus i bänkar, 
murkanter, trädbelysning och dylikt. Den varierade 
belysningen bidrar till trivsel och förutsättningar att 
skapa en levande gatumiljö.  

Vid ljusberäkning ska alla träd vara i full storlek samt 
att alla gator ska ritas upp i sin helhet i 
ljusberäkningen. Detaljprojketören ska göra en egen 
manuell och visuell värdering om ljusbilden från 
tilltänkt belysningslösning uppfyller kraven i tabellen 
intill. Vissa frånsteg från kraven får göras pga av 
exempelvis begränsad yta med skuggande träd om 
ljusbilden för övrigt är god.

Illustration från Sätra kvalitetsprogram
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Lummiga gatan

Ljuspunktshöjd lina: 8 m 

VGU-klass väg: C3

VGU-klass GC-väg: P2

Lackering: Identitetskulör RAL 3003

Armatur på lina: Fagerhult Opalume

Armatur för spotlightsbelysning: Selux Olivio med bikakeraster
på 108mm jämntjockstolpe  

Pollare: BEGA 99 865 K3

Armaturer för miljöbelysning: Fritt, rekommenderar att 
hålla miljöbelysningen till ett 
fåtal armaturmodeller som 
används i hela området.

Färgtemperatur: Se illustration på sid 4 för var 
gränsdragningen är mellan 3000K 
och extra varma dioder.

Vilka miljöbelysningstyper som rekommenderas:

Fasadbelysning, trädbelysning, 
strålkastare på stolpe, pollare, inbyggt 
ljus i bänkar, murkanter och dyl.

Tillfällig belysning under byggtid:

Vid projektering av linspänn ska 
tillfällig belysning i form av 
stolpbelysning med fundament 
projekteras.  Under byggtiden ska 
ljusbehoven täckas av den tillfälliga 
stolpbelysningen. Detaljprojektören 
ska i samråd med fastighetsägare fälla 
in kablage och säkringsskåp i fasaden. 
När båda fastigheterna för en 
belysningslina är klara ska den 
linspända belysningen sättas upp och 
den tillfälliga belysningen plockas 
bort. Belysningsfundament ska 
placeras ”för lågt” så att dessa kan 
döljas under färdig yta.

Illustration från Sätra kvalitetsprogram

Lummiga gatan är Sätras 
mest centrala gata med 
högst densitet. Här blandas 
alla typer av fordon och 
rörelser med gående och 
cyklister i fokus. Gatan har 
en generöst bredd och är 
asymmetrisk där sidan med 
kvällssol har cykelbana och 
en flexibel zon. 

Den flexibla zonen 
inrymmer öppen 
dagvattenhantering 

blandade med gröna element och platser för vistelse i 
en sekvens som varierar i gatans längd. Sektionen 
skapar förutsättningar för en levande gatumiljö med 
grön-blå karaktär. 

Här ska belysningen med fördel betona och förstärka 
de element som fogas in i det grön-blå området, med 
hjälp av pollare, strålkastare, inbyggt ljus i bänkar, 
murkanter, trädbelysning och dylikt. Den varierade 
belysningen ger trivsel och förutsättningar att skapa 
en levande gatumiljö.  

Vid ljusberäkning ska alla träd vara i full storlek samt 
att alla gator ska ritas upp i sin helhet i 
ljusberäkningen. Detaljprojketören ska göra en egen 
manuell och visuell värdering om ljusbilden från 
tilltänkt belysningslösning uppfyller kraven i tabellen 
intill. Vissa frånsteg från kraven får göras pga av 
exempelvis begränsad yta med skuggande träd om 
ljusbilden för övrigt är god.



10

Huvudgata

Illustration från Sätra kvalitetsprogram

Huvudgatan skapar 
tillsammans med Lummiga 
gatan Sätras ryggrad, den är 
centralt placerad och 
kopplar genom hela 
området och även vidare till 
övriga staden. Buss, cykel 
och gående är primära 
rörelser med generösa 
gångytor, separat cykelbana, 
och få parkeringsplatser 
utmed gatan. 

Bilen är en självklar del i 
gatubilden men 

genomfartsrörelser försvåras genom hur gatan delas 
upp i olika sekvenser. Sektionen skapar 
förutsättningar för en levande gatumiljö med grön-
blå karaktär. Att röra sig utmed gatan ger en 
variationsrik upplevelse. 

Här ska belysningen med fördel betona och förstärka 
de element som fogas in i det grön-blå området, med 
hjälp av pollare, strålkastare, inbyggt ljus i bänkar, 
murkanter, trädbelysning och dylikt. Dock i en lite 
mindre omfattning än lummiga gatan. Den varierade 
belysningen ger trivsel och förutsättningar att skapa 
en levande gatumiljö.  

Denna gatusektion används även för de två 
kopplingarna till norrleden.

Vid ljusberäkning ska alla träd vara i full storlek samt 
att alla gator ska ritas upp i sin helhet i 
ljusberäkningen. Detaljprojketören ska göra en egen 
manuell och visuell värdering om ljusbilden från 
tilltänkt belysningslösning uppfyller kraven i tabellen 
intill. Vissa frånsteg från kraven får göras pga av 
exempelvis begränsad yta med skuggande träd om 
ljusbilden för övrigt är god.

Ljuspunktshöjd lina: 8 m 

VGU-klass väg: M4

VGU-klass GC-väg: P3

Lackering: Identitetskulör RAL 3003 enligt 
illustration på sida 6. Kopplingarna 
till Norrleden ges RAL 7010. 

Armatur på lina: Fagerhult Opalume

Armatur för spotlightsbelysning: Selux Olivio med bikakeraster
på 108mm jämntjockstolpe  

Pollare: BEGA 99 865 K3

Armaturer för miljöbelysning: Fritt, rekommenderar att 
hålla miljöbelysningen till ett 
fåtal armaturmodeller som 
används i hela området.

Färgtemperatur: Se illustration på sid 4 för var 
gränsdragningen är mellan 3000K 
och extra varma dioder.

Vilka miljöbelysningstyper som rekommenderas:

Fasadbelysning, trädbelysning, 
strålkastare på stolpe, pollare, inbyggt 
ljus i bänkar, murkanter och dyl.

Tillfällig belysning under byggtid:

Vid projektering av linspänn ska 
tillfällig belysning i form av 
stolpbelysning med fundament 
projekteras.  Under byggtiden ska 
ljusbehoven täckas av den tillfälliga 
stolpbelysningen. Detaljprojektören 
ska i samråd med fastighetsägare fälla 
in kablage och säkringsskåp i fasaden. 
När båda fastigheterna för en 
belysningslina är klara ska den 
linspända belysningen sättas upp och 
den tillfälliga belysningen plockas 
bort. Belysningsfundament ska 
placeras ”för lågt” så att dessa kan 
döljas under färdig yta.

Illustration från Sätra kvalitetsprogram
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Lokalgator typ 1

Illustration från Sätra kvalitetsprogram

Lokalgatan har en karaktär 
av bostadsgata samtidigt 
som den är en del av 
huvudnätet för transporter 
så som gående, cyklister och 
bilar. Gatan är grön med 
träd, dagvattenhantering 
och generös förgårdsmark. 
Gatans låga hastighet med 
huvudcykelstråk i 
blandtrafik tydliggörs av 
att planteringszoner varierar 
i sidled och delar upp 
körbanan i två fält. 

För att underlätta förståelsen av låga hastigheter och 
att gatan har blandade trafikslag ges belysningen en 
längre belysningshöjd på belysningsstolparna vid 
körbana och kompletteras med parkarmaturer vid 
sidan om. 

Vid ljusberäkning ska alla träd vara i full storlek samt 
att alla gator ska ritas upp i sin helhet i 
ljusberäkningen. Detaljprojketören ska göra en egen 
manuell och visuell värdering om ljusbilden från 
tilltänkt belysningslösning uppfyller kraven i tabellen 
intill. Vissa frånsteg från kraven får göras pga av 
exempelvis begränsad yta med skuggande träd om 
ljusbilden för övrigt är god.

Ljuspunktshöjd väg: 6m

Ljuspunktshöjd GC-väg: 6m

Ljuspunktshöjd GC-väg: ca 4,5m

VGU-klass väg: M5

VGU-klass GC-väg: P3

Lackering: RAL 7010

Armatur mot väg: Fagerhult Opalume

Armatur mot GC-väg: Fagerhult Opalume

Armatur för GC-väg: Fagerhult Vivita med dekor ring

Armatur för spotlightsbelysning: Selux Olivio med bikakeraster
på 108mm jämntjockstolpe  

Pollare: BEGA 99 865 K3

Armaturer för miljöbelysning: Fritt, rekommenderar att 
hålla miljöbelysningen till ett 
fåtal armaturmodeller som 
används i hela området.

Färgtemperatur: Se illustration på sid 4 för var 
gränsen är mellan 3000K och extra 
varma dioder.

Vilken miljöbelysnings typer som uppmuntras:

Låg miljöbelysning så som strålkastare 
på stolpe, pollare, inbyggt ljus i 
bänkar, murkanter och dyl. 

Vilken miljöbelysning som inte uppmuntras:

Hög miljöbelysning så som 
fasadbelysning och trädbelysning. 
Inom det gula området i illustrationen 
på sid 4 ska hög miljöbelysning 
undvikas helt
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Lokalgator typ 2

Illustration från Sätra kvalitetsprogram

Lokalgatan har en karaktär 
av bostadsgata samtidigt 
som den är en del av 
huvudnätet för transporter 
så väl som gående cyklister 
och bilar. Gatan är grön med 
träd, dagvattenhantering 
och generös förgårdsmark. 
Gatans låga hastighet med 
huvudcykelstråk i 
blandtrafik tydliggörs av 
att planteringszoner varierar 
i sidled och delar upp 
körbanan i två fält. 

För att underlätta förståelsen av låga hastigheter och 
att gatan har blandade trafikslag ges belysningen en 
längre belysningshöjd på belysningsstolparna vid 
körbana och kompletteras med parkarmaturer vid 
sidan om. 

Vid ljusberäkning ska alla träd vara i full storlek samt 
att alla gator ska ritas upp i sin helhet i 
ljusberäkningen. Detaljprojketören ska göra en egen 
manuell och visuell värdering om ljusbilden från 
tilltänkt belysningslösning uppfyller kraven i tabellen 
intill. Vissa frånsteg från kraven får göras pga av 
exempelvis begränsad yta med skuggande träd om 
ljusbilden för övrigt är god.

Ljuspunktshöjd väg: 6m

Ljuspunktshöjd GC-väg: 6m

Ljuspunktshöjd GC-väg: ca 4,5m

VGU-klass väg: M5

VGU-klass GC-väg: P3

Lackering: RAL 7010

Armatur mot väg: Fagerhult Opalume

Armatur mot GC-väg: Fagerhult Opalume

Armatur för GC-väg: Fagerhult Vivita med dekor ring

Armatur för spotlightsbelysning: Selux Olivio med bikakeraster
på 108mm jämntjockstolpe  

Pollare: BEGA 99 865 K3

Armaturer för miljöbelysning: Fritt, rekommenderar att 
hålla miljöbelysningen till ett 
fåtal armaturmodeller som 
används i hela området.

Färgtemperatur: Se illustration på sid 4 för var 
gränsen är mellan 3000K och extra 
varma dioder.

Vilken miljöbelysnings typer som uppmuntras:

Låg miljöbelysning så som strålkastare 
på stolpe, pollare, inbyggt ljus i 
bänkar, murkanter och dyl. 

Vilken miljöbelysning som inte uppmuntras:

Hög miljöbelysning så som 
fasadbelysning och trädbelysning. 
Inom det gula området i illustrationen 
på sid 4 ska hög miljöbelysning 
undvikas helt
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Lokalgator typ 3

Illustration från Sätra kvalitetsprogram

Lokalgatan har en karaktär 
av bostadsgata samtidigt 
som den är en del av 
huvudnätet för transporter 
så väl som gående cyklister 
och bilar. Gatan är grön med 
träd, dagvattenhantering 
och generös förgårdsmark. 
Gatans låga hastighet med 
huvudcykelstråk i 
blandtrafik tydliggörs av 
att planteringszoner varierar 
i sidled och delar upp 
körbanan i två fält. 

För att underlätta förståelsen av låga hastigheter och 
att gatan har blandade trafikslag ges belysningen en 
längre belysningshöjd på belysningsstolparna vid 
körbana och kompletteras med parkarmaturer vid 
sidan om. 

Vid ljusberäkning ska alla träd vara i full storlek samt 
att alla gator ska ritas upp i sin helhet i 
ljusberäkningen. Detaljprojketören ska göra en egen 
manuell och visuell värdering om ljusbilden från 
tilltänkt belysningslösning uppfyller kraven i tabellen 
intill. Vissa frånsteg från kraven får göras pga av 
exempelvis begränsad yta med skuggande träd om 
ljusbilden för övrigt är god.

Ljuspunktshöjd väg: 6m

Ljuspunktshöjd GC-väg: 6m

Ljuspunktshöjd GC-väg: ca 4,5m

VGU-klass väg: M5

VGU-klass GC-väg: P3

Lackering: RAL 7010

Armatur mot väg: Fagerhult Opalume

Armatur mot GC-väg: Fagerhult Opalume

Armatur för GC-väg: Fagerhult Vivita med dekor ring

Armatur för spotlightsbelysning: Selux Olivio med bikakeraster
på 108mm jämntjockstolpe  

Pollare: BEGA 99 865 K3

Armaturer för miljöbelysning: Fritt, rekommenderar att 
hålla miljöbelysningen till ett 
fåtal armaturmodeller som 
används i hela området.

Färgtemperatur: Se illustration på sid 4 för var 
gränsen är mellan 3000K och extra 
varma dioder.

Vilken miljöbelysnings typer som uppmuntras:

Låg miljöbelysning så som strålkastare 
på stolpe, pollare, inbyggt ljus i 
bänkar, murkanter och dyl. 

Vilken miljöbelysning som inte uppmuntras:

Hög miljöbelysning så som 
fasadbelysning och trädbelysning. 
Inom det gula området i illustrationen 
på sid 4 ska hög miljöbelysning 
undvikas helt
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Cykelfartsgata

Illustration från Sätra kvalitetsprogram

Cykelfartsgatan har en 
karaktär av bostadsgata 
samtidigt som den är en del 
av huvudnätet med fokus på 
gående och cyklister men 
med plats för bilar och 
transporter. 

Gatan kopplar sedan 
sömlöst vidare på gång och 
huvudcykelstråk som leder 
vidare till angränsande 
områden och regionala 
cykelstråk. 

För att underlätta förståelsen av låga hastigheter och 
att bilar är underordnade ska belysningen utformas 
med bara parkarmaturer längs cykelbanan och 
gångbanorna. 

Vid ljusberäkning ska alla träd vara i full storlek samt 
att alla gator ska ritas upp i sin helhet i 
ljusberäkningen. Detaljprojketören ska göra en egen 
manuell och visuell värdering om ljusbilden från 
tilltänkt belysningslösning uppfyller kraven i tabellen 
intill. Vissa frånsteg från kraven får göras pga av 
exempelvis begränsad yta med skuggande träd om 
ljusbilden för övrigt är god.

Ljuspunktshöjd GC-väg: ca 4,5m

VGU-klass GC-väg: P3 över hela ytan innanför 
förgårdsmark. 

Lackering: RAL 7010

Armatur för GC-väg: Fagerhult Vivita med dekor ring 

Armatur för spotlightsbelysning: Selux Olivio med bikakeraster
på 108mm jämntjockstolpe  

Pollare: BEGA 99 865 K3

Armaturer för miljöbelysning: Fritt, rekommenderar att 
hålla miljöbelysningen till ett 
fåtal armaturmodeller som 
används i hela området.

Färgtemperatur: Se illustration på sid 4 för var 
gränsen är mellan 3000K och extra 
varma dioder.

Vilken miljöbelysnings typer som uppmuntras:

Låg miljöbelysning så som strålkastare 
på stolpe, pollare, inbyggt ljus i 
bänkar, murkanter och dyl. 

Vilken miljöbelysning som inte uppmuntras:

Hög miljöbelysning så som 
fasadbelysning och trädbelysning. 
Inom det gula området i illustrationen 
på sid 4 ska hög miljöbelysning 
undvikas helt
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Cykelfartsgata

Illustration från Sätra kvalitetsprogram

Cykelfartsgatan har en 
karaktär av bostadsgata 
samtidigt som den är en del 
av huvudnätet med fokus på 
gående och cyklister men 
med plats för bilar och 
transporter. 

Gatan kopplar sedan 
sömlöst vidare på gång och 
huvudcykelstråk som leder 
vidare till angränsande 
områden och regionala 
cykelstråk. 

För att underlätta förståelsen av låga hastigheter och 
att bilar är underordnade ska belysningen utformas 
med bara parkarmaturer längs cykelbanan och 
gångbanorna. 

Vid ljusberäkning ska alla träd vara i full storlek samt 
att alla gator ska ritas upp i sin helhet i 
ljusberäkningen. Detaljprojketören ska göra en egen 
manuell och visuell värdering om ljusbilden från 
tilltänkt belysningslösning uppfyller kraven i tabellen 
intill. Vissa frånsteg från kraven får göras pga av 
exempelvis begränsad yta med skuggande träd om 
ljusbilden för övrigt är god.

Ljuspunktshöjd väg: 6m

Ljuspunktshöjd GC-väg: 6m

Ljuspunktshöjd GC-väg: ca 4,5m

VGU-klass väg: M5

VGU-klass GC-väg: P3

Lackering: RAL 7010

Armatur mot väg: Fagerhult Opalume

Armatur mot GC-väg: Fagerhult Opalume

Armatur för GC-väg: Fagerhult Vivita med dekor ring

Armatur för spotlightsbelysning: Selux Olivio med bikakeraster
på 108mm jämntjockstolpe  

Pollare: BEGA 99 865 K3

Armaturer för miljöbelysning: Fritt, rekommenderar att 
hålla miljöbelysningen till ett 
fåtal armaturmodeller som 
används i hela området.

Färgtemperatur: Se illustration på sid 4 för var 
gränsen är mellan 3000K och extra 
varma dioder.

Vilken miljöbelysnings typer som uppmuntras:

Låg miljöbelysning så som strålkastare 
på stolpe, pollare, inbyggt ljus i 
bänkar, murkanter och dyl. 

Vilken miljöbelysning som inte uppmuntras:

Hög miljöbelysning så som 
fasadbelysning och trädbelysning. 
Inom det gula området i illustrationen 
på sid 4 ska hög miljöbelysning 
undvikas helt
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Gårdsgata

Illustration från Sätra kvalitetsprogram

Ljuspunktshöjd GC-väg: ca 4,5m

VGU-klass GC-väg: P3 över hela ytan innanför 
förgårdsmark. 

Lackering: RAL 7010

Armatur för GC-väg: Fagerhult Vivita med dekor ring 

Armatur för spotlightsbelysning: Selux Olivio med bikakeraster
på 108mm jämntjockstolpe  

Pollare: BEGA 99 865 K3

Armaturer för miljöbelysning: Fritt, rekommenderar att 
hålla miljöbelysningen till ett 
fåtal armaturmodeller som 
används i hela området.

Färgtemperatur: Se illustration på sid 4 för var 
gränsen är mellan 3000K och extra 
varma dioder.

Vilken miljöbelysnings typer som uppmuntras:

Låg miljöbelysning så som strålkastare 
på stolpe, pollare, inbyggt ljus i 
bänkar, murkanter och dyl. 

Vilken miljöbelysning som inte uppmuntras:

Hög miljöbelysning så som 
fasadbelysning och trädbelysning. 
Inom det gula området i illustrationen 
på sid 4 ska hög miljöbelysning 
undvikas helt

Gårdsgatan är utformad 
med fokus på de boende. 
Gatan skall erbjuda plats för 
vistelse och lek. Gata skall ej 
användas som genomfart 
med bil. Belysningen ska i 
sin utformning förstärka 
detta genom att bestå av 
parkarmaturer som visuellt 
visar att det är en gårdsgata. 

Utformningen av 
gårdsgatan kan variera stort 
mellan olika områden och 
även längs samma 

gårdsgata med platsbildningar och mer öppna 
relationer till gårdar tex. 

I utformningen skall hänsyn tas till behov av 
leveranser och angöring med platser att stanna till 
med ett fordon utan att det förhindrar övriga 
funktioner. 

Gårdsgator ligger på kvartersmark. Den exakta 
utformningen görs i samklang med utformningen av 
byggnader och gårdsmiljöer 
utefter varje gata. 

Vid ljusberäkning ska alla träd vara i full storlek samt 
att alla gator ska ritas upp i sin helhet i 
ljusberäkningen. Detaljprojketören ska göra en egen 
manuell och visuell värdering om ljusbilden från 
tilltänkt belysningslösning uppfyller kraven i tabellen 
intill. Vissa frånsteg från kraven får göras pga av 
exempelvis begränsad yta med skuggande träd om 
ljusbilden för övrigt är god.
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Rekreationsomådet

Ljuspunktshöjd: 5 m

VGU-klass GC-väg: P4 

Lackering: RAL 7010

Armatur för GC-väg: Fagerhult Evolume

Färgtemperatur: extra varma dioder.

Övrigt: Ska närvarostyras för att minska 
risken att skapa ljusbarriärer för 
fladdermus. 

Första sensor ska placeras 2-3stolpar 
före anslutning av cykelstråk så att 
cykelstråket är upplyst innan man når 
fram. 

Sensorer ska finns på varje 
belysningsstolpe och vid detektering 
ska den aktuella sensorn tända 
armaturen 2-3 belysningsstolpar bort. 
Viktigt att tiden när armaturen dimras
upp och dimras ned är ca 4sec lång i 
samband med vid upptändning och 
nedsläckning av armaturer. 
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Prioriterade cykelstråk till och från Sätra

Ljuspunktshöjd: 5 m

VGU-klass GC-väg: P4 

Lackering: RAL 7010

Armatur för GC-väg: Fagerhult Evolume

Färgtemperatur: extra varma dioder.

Övrigt: Ska närvarostyras för att minska 
risken att skapa ljusbarriärer för 
fladdermus. 

Första sensor ska placeras 2-3stolpar 
före anslutning av cykelstråk så att 
cykelstråket är upplyst innan man når 
fram. 

Sensorer ska finns på varje 
belysningsstolpe och vid detektering 
ska den aktuella sensorn tända 
armaturen 2-3 belysningsstolpar bort. 
Viktigt att tiden när armaturen dimras
upp och dimras ned är ca 4sec lång i 
samband med vid upptändning och 
nedsläckning av armaturer. 



För att hålla ihop helheten i Sätra 
rekommenderas att man utformar 
belysnings på kvartersmark enligt 
nedan. 

Armaturer ska vara mycket väl avskärmade. Det 
är effekten och funktionen av ljuset inte 
armaturen i sig man ska se. Se nästa sida för 
förståelse och tips på produkter 

Samtliga armaturer ska vara svart- eller 
grafitlackerad. Se nästa sida för tips på 
produkter. 

Vid utformning och projektering av belysning på 
kvartersmark reflektera över följande punkter:

- Var finns ljusbehovet? Tex entré, tvättstuga, 
cykelförråd.

- Behövs det mer ljus än enbart det som finns i 
samband med entrén? Finns det delar av min 
byggnad som riskerar att upplevas som 
”mörka hål” och otrygga för de som rör sig på 
gatan intill?

- Finns det ytor på min fastighet som riskerar 
att upplevas som ”mörka hål” och otrygga för 
de som rör sig på gatan intill?

- Vilka objekt vill jag lyfta fram på min 
byggnad/innergård/parkering för att få en 
balans i ljusmiljön?

- Hur bidrar min fastighet till en ökad känsla av 
trygghet och en ökad känsla av trivsel i Sätra

19

Belysning på kvartersmark 
Som exempelvis väggmonterad belysning vid entréer, 
eller belysning på egen parkering vid fasad.

Exempel från strandgatan i Linköping med god 
ljusbehandling:

Tv: en rappa behöver inte höga ljusmängder för att 
kännas trygg och funktionell. Samtidigt som de låga 
ljuspunkterna är estetiska och framhäver trappan fint. 

Mitten: En gångväg där man valt med omsorg 
placering och ljusmängd. En väg som är funktionell 
utan att tekniken tar överhanden.

Th: Entré med mycket god entrébelysning som är väl 
avbländad samtidigt som den utnyttjar taket för att få 
rymd och ett välkommande rum. 
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Belysning på kvartersmark 

Principiella ljusbilder från väggarmatur:

Tv: En smal ljusbild längs fasad, lämplig 
för exempelvis till smala lastkajer.  

Mitten: En ljusbild som riktas ungefär 
lika mycket åt sidorna som framåt. 
Lämplig för exempelvis entréer och 
gångytor längs fasaden

Th: en ljusbild som är tydligt 
framåtkastade. Lämplig för exempelvis 
parkeringar längs fasaden.

Exempel på väl avbländade väggarmaturer och pollare från BEGA

Exempel på väl avbländade från Norlys

Undvik armaturer som ger lysande yta där den huvudsakliga 
mängden ljus släpps igenom opaliserande ytor eller armaturer 
med stora och synliga reflektorytor likande de ovan. Dessa 
armaturer kommer att upplevas som mycket bländande

https://www.bega.com/en/products/wall-luminaires-22280/
https://www.bega.com/en/products/led-wall-luminaires-33579/
https://www.bega.com/en/products/led-system-bollards-99862/
https://www.bega.com/en/products/led-bollards-77792/
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Vi är WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala 
marknader med stöd av global expertis. Som tekniska 
experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till 
ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare 
och miljöspecialister liksom professionella projektörer, 
konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara 
lösningar inom Hus & Industri, Transport & 
Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi 
till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi 
omkring 4 000 medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB
Ågatan 7 
58222 Linköping 
Besök: Ågatan 7 

T: +46 10 7225000 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm

wsp.com

Författare till handlingen

David Johansson
David.g.johansson@wsp.com
+46 10-722 59 19

Ågatan 7 
58222 Linköping 
Besök: Ågatan 7 

mailto:David.g.johansson@wsp.com


Bilaga 1
Utdrag från ”Sätra – Västerås, Utredning och analys av 
framtida belysning ” med sammanställning av 
litteraturstudier och WSP:s rekommendationer för 
belysningslösningar anpassad för fladdermus i Sätra

David Johansson, WSP Ljusdesign
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Fladdermöss 

Det finns flera studier av fladdermöss och artificiell 
belysning men gemensamt är att det svårt att dra 
definitiva slutsatser i sin utformning av artificiell 
ljussättning anpassat till fladdermus. 

Oftast ger forskningsstudierna kunskaper om specifika 
förutsättningar, platser och fladdermusarter. Det är 
inte helt säkert att en studie i exempelvis Holland är 
applicerbar i Sverige, då svenska förutsättningar är 
annorlunda än Holländska. 

Efter samtal med fladdermusgruppen inom WSP har 
vi identifierat följande områden man behöver titta på i 
fallet med stadsutbyggnad i Sätra. Områden där vi ska 
iaktta försiktighetsprincipslösningar snarare än en 
definitiv framforskad lösning:  

- Störande våglängder inom det synliga 
spektralfördelning som kan ge beteendestörningar 
på fladdermus. 

- ”Dammsugareffekten” på insekter. Det avstånd som 
attraherar insekter från sitt vanliga placering till en 
artificiellt ljus. 

- Det artificiella ljusets fysiska utformning.

Vad är viktigt för fladdermöss rörande artificiellt ljus. 

Störande spektralfördelning av ljuset för fladdermus:

I en studie från Lettland (voigt et al 2017) verkar påvisa 
att två arter ur pipisterellus-släktet uppvisar fototaxi 
(attraktion till ljus) inom det ”gröna” 
våglängdsområdet snarare än att de lockas av insekter 
som samlas kring artificiell belysning. 

En studie från holland (Spolelstra et al 2015) visar på 
att ljuskyende artsläktena Myotis och Plecotus
undviker ”vitt” och ”grönt” spektralfördelning och att 
ett smalt spektralband i det ”röda” området inte 
verkar påverka varken ljustoleranta eller ljusskyende 
arter.  

Av bl.a. dessa två studier kan man ana en 
försiktighetsprincip där man ska undvika ”vitt” och 
”grönt” ljus. 

”Dammsugareffekten” på insekter :

Fenomenet att insekter attraheras av artificiellt ljus 
har vi alla sett. Det är detta som kallas för 
dammsugareffekten- när insekter lämnar sin naturliga 
vistelseområde för att söka upp en artificiell ljuskälla. 

Enligt studien ”LED-belysningens effekter på djur 
och natur med rekommendationer” påvisas följande 
attraktionsavstånd: När bakgrundsljuset är mycket 
lågt (under 0,01 lux) är attraktionsavståndet upp till 
600 meter. Under månljus (0,35-0,3 lux) är 
attraktionsavståndet upp till 100 meter. 

Likaså visar studien att insekter generellt är 
mottagliga för ljus inom samma våglängdsintervall 
som människor samt inom UV-spektrat. De flesta 
insekter har generellt maximal känslighet för 
våglängder som är under 600 nm och deras seende är 
i huvudsak begränsat till 350–650 nm.

Av ovanstående kan man ana en försiktighetsprincip 
att se till att ha en buffertzon på ca 150 meter mellan 
områden där vi vill ha ett opåverkat insektsliv och 
områden med mänsklig närvaro. Denna buffertzon 
bör sakna ljus helt eller anläggas med ett ljus med 
spektralfördelning över 600nm, som motsvarar ljus 
inom det ”varma” området. 
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Fladdermöss 

Det artificiella ljusets fysiska utformning:

Efter samtal med vår fladdermusgrupp inom WSP och 
litteraturstudier, främst av  ”Gudielines for Outdoor
Lighting for RASC Dark-Sky Protection programs” har 
vi identifierat följande försiktighetsprinciper i den 
fysiska utformningen av artificiellt ljus avseende 
fladdermöss. 

Vad är viktigt för fladdermöss rörande artificiellt ljus. 

Enligt den amerikanska studien bör bara Amber-
dioder användas i områden med höga naturvärden.

Använda sig av väl avbländade ljuskällor enligt 
följande principbild. Samtliga armaturer bör uppfylla 
noll procent av sitt ljus ovanför horisontalplanet

Använda fysiskt så låga ljuspunkter som möjligt samt 
använda ljusa material på gångbanor för minska 
behovet av ljusmängder.   

Samt använda timer och sensorer på ljus i områden 
med höga naturvärden.  
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Fladdermöss 

De fladdermusarter vi bör rikta in oss mest mot är 
artkomplexet mustasch- / taigafladdermus. 
Tajgafladdermusen rör sig oftast inom 10km  från sin 
koloniplats och för mustaschfladdermusen ligger 
motsvarande avstånd på 5 km. Detta tyder på att 
koloniplatsen troligtvis ligger inom nedan 
rödmarkerade område. 

Bilden kan också visa på vilka riktningar andra  
fladdermusarter troligast kommer ifrån som rör sig 
över större områden.  

Förslag rörande artificiellt ljus i Sätra anpassat för fladdermöss

Att fladdermöss använder sig av aktuellt område både 
för reproduktion och under migration gör att ostörda 
flygstråk är viktiga. Bland de potentiella flygstråken i 
området finns det goda möjligheter att den nordöstra 
och östra grönstråken kan utformas helt efter 
fladdermössens behov. Norra och västra grönstråken 
utformas med hög känslighet för fladdermusens 
behov av mörker.

Fladdermöss jagar helst i området mellan skog och 
öppna fält, vilket illustreras här i mörkgrön färg. För 
dessa ytor är det extra viktigt att utforma belysningen 
efter fladdermusens behov. 

Brödtext

Sätra
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Fladdermöss

Förslag rörande artificiellt ljus i Sätra anpassat för fladdermöss

brödtext brödtextBlått område                                                                      
Får ljussättas med vitt ljus. 2700K-3000K Dock 
ska all belysning vara riktat ljus och inga 
armaturer ska ge ljus ovanför horisontalplanet 
för att minska ljusföroreningar till himlen. 
Miljöbelysning får finnas och uppmuntras men 
utformas med medvetenhet, t. ex. att 
trädbelysning och fasadbelysning helst sker med 
enbart nedåtriktat ljus

Gult område                                                                    
Allt ljus inom det gula område ska bara 
ljussättas med ljuskällor med extra varmt sken. 
I detta område ska fokus för belysningen vara på 
väg, cykel och gångbanor. Entrébelysning till 
portar, cykelförråd och dyl. Miljöbelysning vars 
ljusbild och placering är låg, under 1,5meter, 
uppmuntras medan miljöbelysning vars ljusbild 
och placering är över 1,5meter ska undvikas. Om 
ljussättning krävs på gångbanor, GC-vägar ska 
låg belysning i form av pollare väljas. 
Undantagen är förskolornas gårdar, där får 
stolpbelysning med extra varmt sken användas 

Rekreationsstråk i skogen                                             
Extra varmt sken ska användas samt styras med 
närvarostyrning som följer med den indikerade 
människan. Om möjligt ska ljust markmaterial 
användas till gångbanorna för att minska 
behovet av höga ljusflöden. Låg stolpbelysning 
kan användas. 

Området intill vattnen                                                        
Enbart extra varmt sken ska användas. Samtliga 
ljuspunkter Ska i möjligaste mån vara låga. 
Exempelvis pollare, inbyggt ljus i räcken, bänkar 
och murkanter. Miljöbelysning i from av 
trädbelysning bör undvikas. Miljöbelysning på 
växlighet nära vatten bör undvikas. Belysning 
som når vatten bör undvikas. 

Bussgatan igenom skogen                                                        
Enbart extra varmt sken ska användas. Samt att 
trafikarmaturerna inte ger något ljus ovanför 
horisontalplanet. En lägre stolphöjd och 
närvarostyrning är önskvärd för att bussgatan 
inte ska bli en ljusbarriär för fladdermus när de 
kommer in i området genom den viktiga 
nordöstra passagen. 

Norrleden     
Enbart extra varmt sken ska användas. Samt att 
trafikarmaturerna inte ger något ljus ovanför 
horisontalplanet. Belysning enbart vid 
korsningar och sträckorna mellan korsningarna 
är obelysta är önskvärd. Det för att norrleden inte 
ska bli en ljusbarriär för fladdermus när de 
kommer in i området genom de viktiga 
passagerna.


