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Abstract 
 
Light pollution in urban areas - How to prevent light pollution at construction 
 
Jakob Sjöling 
 
Light pollution is a relatively new but rapidly growing form of pollution. Society's increasing 
demand for light coupled with the pace at which lighting technology evolves is accelerating 
that growth. The purpose of this study was to analyse how the construction industry plan and 
design outdoor lighting when erecting new buildings, specifically with regards to the issue of 
light pollution. It also investigated how local authorities work with these issues during urban 
planning. In both cases special interest was placed in ways to improve the planning and use 
of outdoor lighting in order to minimize light pollution. To this end a series of interviews 
were held with people in the construction industry who are involved in the planning of 
lighting. Interviews were also held with local officials who manages issues of lighting and the 
environment within the municipality of Kungsbacka, Sweden. The interviews showed that 
people who work with these issues were well aware that poorly planned lighting can cause 
glare and disturbances. They were, however, almost totally unaware of the severe danger that 
light at night poses to both human health and environmental stability. To remedy this, 
information about the risks posed by night-time lighting must be spread from the scientific 
community to entrepreneurs and local officials who work with lighting. There are also several 
areas where changes in routines can help to avoid many of the potential pitfalls threatening 
to cause an, otherwise good, lighting plan to fail in regards to light pollution. 
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1 Inledning  
1.1 Syfte 
Målet med detta arbete är att studera hur man idag arbetar med belysningsplanering vid 
byggprojekt i stadsmiljö, med utgångspunkt att minimera risken för ljusföroreningar från det 
färdiga bygget samt att titta på vad man skulle kunna göra mer i detta hänseende. De 
ljusföroreningar som kan uppstå under byggtiden är i detta sammanhang inte relevanta 
eftersom dessa endast förekommer under en begränsad tid som sällan är tillräckligt lång för 
att hinna ge några bestående effekter på miljön. Arbetet är inriktat på stadsmiljö eftersom det 
där ofta uppstår en mer komplex ljusbild med flera ljuskällor samt att det finns ett större 
behov av belysning på platser där många människor rör sig. Nybyggnationer valdes för att det 
bör vara relativt lätt och billigt att göra åtgärder för att minska ljusföroreningar i 
planeringsstadiet jämfört med att byta ut befintlig utrustning.  
 
Rapporten avser ge svar på följande frågor: 

• Hur är kunskaperna om ljusföroreningar och deras effekter bland de som hanterar 
frågor om utomhusbelysning inom byggbranschen respektive kommunen? 

• Vad görs för att minimera ljusföroreningar när man planerar utomhusbelysning vid 
nybyggnation? 

• Hur hanterar man frågor om ljusföroreningar i kommunal planering? 
• Vilka möjligheter finns att utveckla arbetet med belysningsplanering så att riskerna 

för ljusföroreningar minskar? 
• Vilken betydelse har ljusföroreningar ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv? 

 
I rapporten görs en skillnad mellan lampa, armatur, ljuskälla och belysning. Termen 
"ljuskälla" innefattar alla typer av föremål som ger ifrån sig ljus, även de som inte i första 
hand är till för att lysa upp. Exempel på sådana ljuskällor är reklamskyltar (som i allt större 
grad blir lysande istället för belysta) och skyltfönster som ofta är upptända natten igenom 
även om butiken är stängd. Med "lampa" menas själva ljuskällan, oavsett om det rör sig om 
glödlampor, lysrör, LED eller någon annan typ av utrustning avsedd att generera ljus för 
belysning. Infästningen där lampan sitter betecknas "armatur" och denna term innefattar 
även stolpar, pollare och andra placeringsanordningar. "Belysning" innebär en kombination 
av ljuskälla och armatur med syfte att lysa upp, exempelvis gatubelysning, fasadbelysning och 
entrébelysning. 
Även termen "styrsystem" används vilket betecknar den tekniska utrustning som reglerar 
belysningen. Exempel på vad som kan regleras av ett styrsystem är tändning, släckning och 
ändring av ljusstyrka. 
 
1.2 Bakgrund 
Ljus är avgörande för människors förmåga att arbeta och förflytta sig. Sedan glödlampan 
uppfanns har artificiellt ljus blivit en absolut nödvändighet för att det moderna samhället ska 
kunna fungera, i synnerhet på nordliga breddgrader under vinterhalvåret. Tyvärr har 
belysning länge betraktats som en rent el-teknisk fråga vilket lett till att man ofta valt att 
använda ett fåtal lampor med hög effekt, placerade för maximal ljusspridning. Resultatet blir 
det många belysningsexperter kallar ”brutalbelysning” (Polismyndigheten 2006).  
 
Belysning utomhus har flera syften:  

• Möjliggöra aktiviteter och verksamheter (idrottsevenemang, torg- och 
marknadshandel mm.) 

• Säkerhet (trafiksäkerhet, skydd mot brott mm.) 
• Trygghet 
• Trivsel  
• Förmedla information och budskap (reklamtavlor, belysta företagslogor, 

skyltfönsterbelysning mm.) 
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Säkerhet och trygghet är två begrepp som hänger ihop och lätt förväxlas med varandra men 
de är separata koncept. "Säkerhet" innebär en objektiv säkerhet. En säkerhetshöjande åtgärd 
minskar exempelvis brotts- eller olycksrisken på en plats. "Trygghet" däremot, är känslan av 
säkerhet och en helt subjektiv upplevelse som inte alltid relaterar till den faktiska säkerheten 
(Boverket 2010). Det innebär att en plats som upplevs som trygg kan vara farlig eftersom 
riskerna inte syns (se Figur 4), samtidigt kan en plats som egentligen är säker upplevas som 
otrygg. 
 
Det finns flera studier som visar att bättre belysning ger en högre säkerhet och ökad trygghet 
(Farrington och Welsh 2007, Boverket 1998, Boverket 2010, Johansson 2012). Alla är dock 
överens om att ”bättre belysning” inte är detsamma som ”mer belysning”. Bättre belysning 
handlar istället om att valen av ljuskällor och armaturer görs med hänsyn till platsens 
förutsättningar och behov. En viktig ljusegenskap för både säkerhet och trygghet är god 
färgåtergivning som gör det lätt att uppfatta detaljer i omgivningen. 
 
Trivsel är kopplad till trygghet på det sättet att man sällan trivs på en plats där man inte 
känner sig trygg. Att skapa trivsel med ljus handlar framför allt om att planera de estetiska 
aspekterna av platsens gestaltning, saker som ljustemperatur (ljusets färg) och dekorativ 
belysning. Ljustemperatur ska inte förväxlas med "färgat ljus" även om båda termerna 
handlar om ljusets färg. Ljustemperatur beror på vilken typ av lampa som används och anger 
hur ljuset från själva lampan ser ut. Den anges i grader Kelvin och går från låg temperatur 
som ger en rödgul nyans till hög som ger en blå nyans, se figur 1. Det är till exempel vanligt 
att man väljer ett s.k. varmvitt ljus (ca. 2700˚K) på gångvägar och torg eftersom människor 
upplever det som trivsammare än ett helvitt ljus (över 4000˚K), som ofta upplevs som kallt 
och sterilt. När man säger färgat ljus menar man att ljuset har en tydlig färg som oftast 
skapas genom att ett färgat filter placeras framför en vit lampa. Färgat ljus används normalt 
inte i belysningssyfte utan endast som dekorativt ljus eftersom det är monokromt (enfärgat) 
och därmed ger en usel färgåtergivning.  
 
 

 
Figur 1: Ljustemperaturskalan (ljusets färg). Från rödgult (1500˚K) till blått (10.000˚K) 
Färgtemperatur för några vanliga ljuskällor; Stearinljus: 2000˚K, Glödlampa: 2700˚K, Halogenlampa: 3000˚K, 
Lysrör: 2700-6500˚K, Solljus mitt på dagen: 5600˚K, Molnig himmel: 6500-7000˚K (Bildkälla: Illinois Coalition 
for Responsible Outdoor Lighting) 
 
1.3 Vad är en ljusförorening? 
Enkelt uttryckt är det ett samlingsnamn för negativa effekter av artificiellt ljus. 
Organisationen International Dark-Sky Association (IDA) delar upp begreppet i fyra delar för 
att förklara vad det innebär samt göra det lättare att praktiskt arbeta med problemen (IDA 
2011): 
 

• "Urban sky glow: Det ljusa skimmer som syns över tätbebyggda områden." 
• "Light trespass: Ljus som faller på platser där det inte är avsett, önskvärt eller 

nödvändigt" 
• "Glare: Onödigt hög ljusstyrka vilket orsakar visuellt obehag. Kan orsaka nedsatt 

mörkerseende."  
• "Clutter: Ljusstarka, förvirrande och överdrivna grupperingar av ljuskällor, vanligt 

förekommande i överbelysta stadsmiljöer. Utbredningen av detta bidrar till ökningen 
av de övriga aspekterna av ljusföroreningar." 

 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stearinljus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B6dlampa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Halogenlampa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lysr%C3%B6r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Solljus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Himmel
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Figur 2: "Urban sky glow" är ett känt fenomen för alla som någon gång närmat sig en större ort på natten och 
orsakas av ljus som av olika anledningar strålar uppåt, antingen för att det är riktat så eller för att det reflekterats 
mot en yta (exempelvis marken). (Bildkälla: Wikipedia) 
 

 

Figur 3: "Light trespass" är (tillsammans med "Urban 
sky glow") det de flesta tänker på när de hör ordet 
ljusföroreningar. Det vanligaste exemplet som tas 
upp är en lampa som lyser in genom ett fönster, men 
det kan lika gärna handla om att naturområden lyses 
upp utan orsak vilket påverkar djurlivet där. 
(Bildkälla: International Dark-Sky Association) 

 

 

Figur 4: "Glare" behöver inte vara direkt bländande 
ljus eftersom även indirekt ljus eller lägre ljusnivåer 
kan upplevas som störande och förstöra 
mörkerseendet. Kontrasten mellan ett starkt ljussken 
och ett skuggparti kan vara tillräcklig för att helt 
dölja saker som befinner sig i skuggan. (Bildkälla: 
Illinois Coalition for Responsible Outdoor Lighting) 
 
 

  
 

 

Figur 5: "Clutter" orsakas ofta av ljuskällor som var 
för sig inte är så starka men som tillsammans bildar 
en ljusstark och ofta rörig ljusbild, i synnerhet om 
den innehåller många lysande reklamskyltar eller 
andra typer av färgat ljus. Denna röriga ljusbild kan 
göra det svårare att urskilja detaljer och korrekt 
bedöma sin omgivning och därmed motverka det 
primära syftet med belysningen. (Bildkälla: 
Wikipedia) 
 

 



4 
 

Utöver IDA:s uppdelning av begreppet ljusförorening kan man även göra en indelning i 
Astronomisk och ekologisk ljusförorening. Skillnaden här är att astronomisk ljusförorening 
är sådant ljus som bidrar till "Urban sky glow" medan ekologisk ljusförorening är ljus som 
påverkar växter och djur. Poängen med denna indelning är att flera av de åtgärder som 
minskar den astronomiska ljusföroreningen har liten eller ingen effekt på den ekologiska 
eftersom de inte förändrar belysningen av mark och vatten där många djur finns (Longcore 
och Rich 2004).  
 
1.4 Utvecklingen av ljusföroreningar 
Ljusförorening är en relativt ny typ av förorening. Det är bara knappt 150 år sedan Edison 
uppfann glödlampan och det var först under Första Världskriget som elektrisk belysning 
började användas i stor skala på grund av bristen på fotogen (Ljuskultur 2009). I och med att 
produktionskostnaderna sjönk på 60-talet samtidigt som elektriciteten blev billigare ökade 
användningen av elektriskt ljus ytterligare, framför allt i trafiken (Pertola 2012). De ljuskällor 
som användes för utomhusbelysning före glödlampan var som regel dyra samt innebar en 
ökad brandrisk och de användes därför med större återhållsamhet än vi idag gör med 
elektriskt ljus (Ljuskultur 2009). Förändringen i belysning har varit stor sedan vi började 
med elektriskt ljus, mängden artificiellt ljus har ökat ca. 100.000 gånger mellan år 1800 och 
år 2000 (Wyse et al. 2011). 
 
Problemet uppmärksammades först av astronomer som fick allt svårare att göra 
observationer i närheten av bebyggelse (IDA 2011) och det har länge ansetts begränsat till 
astronomin och att människor inte längre kan se natthimlen och stjärnorna ordentligt, se 
figur 6 (Cinzano et al. 2001). I avsaknad av artificiella ljuskällor ger fullmånen en klar natt en 
ljusstyrka av ca. 0,1-0,3 lux på marken (Bedrosian et al, 2013). Detta är den högsta ljusnivån 
som naturligt förekommer under nattens mörkaste del och många arter undviker onödig 
aktivitet även vid denna blygsamma ljusnivå för att istället vara som mest aktiva vid nymåne 
eller vid mulet väder (Longcore och Rich 2004). "Sky glow" från många städer är synligt upp 
till tio mil eller mer från själva staden (Gallaway et al. 2010) och även om ljuset från det är 
svagt är det ändå betydligt starkare än de 0,00003–0,0001 lux som förekommer en mulen 
natt (Bedrosian et al. 2013). 
 
Eftersom minimikravet för en gatubelysning är 5 lux på marken (Johansson 2012) är det 
tydligt att ljuset från utomhusbelysning inte bara kan utan med säkerhet kommer att påverka 
alla djur som rör sig inom det direkta belysningsområdet och sannolikt även en bra bit 
utanför detta. Om man lägger till det faktum att en stor andel av alla djur är nattaktiva 
(Tennenbaum 2012) är det tydligt att utomhusbelysningen har en påverkan på miljön i dess 
närhet. På senare tid har det visat sig att upplysningen av natten har allvarliga konsekvenser. 
En mängd studier har visat på en rad skadliga effekter bland annat på nattaktiva djur. Några 
exempel på dessa konsekvenser är störda förflyttningsmönster, födoinsamling, reproduktion 
och migrationsmönster (Longcore och Rich 2004). Exponering för ljus under natten stör 
även den cirkadiska rytmen (den biologiska dygnsrytmen) hos djur och människor vilket ökar 
risken för en rad allvarliga sjukdomar (Fonken och Nelson 2013).  
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Figur 6: Stjärnbilden Orion sedd från en plats utan artificiellt ljus respektive från centrala Provo i Utah (en ort 
ungefär lika stor som Örebro). (Bildkälla: Wikipedia) 
 
 
2 Material och metod 
2.1 Intervjuer 
För att få en bild av hur man idag arbetar med ljus och ljusföroreningar i byggbranschen har 
intervjuer genomförts med ett antal personer som arbetar med planering av 
utomhusbelysning. Eftersom upplägget för vem som planerar belysningen varierar mellan 
olika projekt har personer från flera olika yrkesroller valts ut för att täcka flera olika 
modeller. Flera personer med samma yrkesroll från olika företag har intervjuats för att 
undvika att en persons eller ett företags arbetssätt ska få stå modell för en hel yrkeskår.  
De utvalda yrkesrollerna kan delas in i fyra grupper: projektansvariga hos byggföretag, 
elkonsulter, landskapsarkitekter och ljusdesigners. Var och en av dessa har en egen roll i 
planeringen av utomhusbelysning.  
 
Den som är projektansvarig på byggföretaget (byggherren) har en samordningsfunktion för 
all planering i projektet. Traditionellt har det varit elkonsulten som tillsammans med 
landskapsarkitekten har planerat utomhusbelysningen. Det visade sig att 
landskapsarkitekten vanligen gör den övergripande planen för belysningen medan 
elkonsulten hanterar de praktiska detaljerna som val av lampor, armaturer mm. Detta 
innebär en konstant dialog mellan yrkesgrupperna. Av den anledningen har det inte funnits 
möjlighet att intervjua mer än en landskapsarkitekt som själv direkt arbetar med dessa frågor 
i sina projekt. Ljusdesigner däremot är en relativt ny yrkesgrupp i byggsammanhang som 
ännu inte alltid finns med vid byggprojekt men som genom sin kompetens och inriktning blir 
en allt vanligare del i planeringsarbetet. 
 
Utöver privatföretag har även tjänstemän på Kungsbacka kommun i norra Halland 
intervjuats för att få en bild av hur hantering och reglering av ljusföroreningar sker på 
kommunal nivå. När det gäller kommunala tjänstemän har endast en person i varje yrkesroll 
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intervjuats eftersom myndigheter är mer styrda av regelverk än privata entreprenörer är. Det 
är därför rimligt att anta att arbetssättet skiljer sig mindre mellan olika tjänstemän med 
samma roll än det gör i andra yrkesgrupper. Tre roller som är delaktiga i planeringsarbetet 
valdes för intervju. Alla tre hanterar även olika typer av frågor om belysning i senare skeden. 
Kommunekologen som bidrar med miljökompetens vid planering handlägger även 
klagomålsärenden inom miljöområdet. Gatuingenjören står för den teknisk kompetens samt 
handlägger installation, drift och underhåll av belysning som kommunen ansvarar för, 
exempelvis gatubelysning. Bygglovarkitekten hanterar gestaltningsfrågor och handlägger 
bygglovsärenden. 
 
2.1.1 Upplägget för intervjuerna 
Vid intervjuerna användes ett frågeformulär för att säkerställa att de centrala frågorna togs 
upp men i de flesta fall utvecklades intervjun till en diskussion om hur personen arbetar med 
utomhusbelysning. Tack vare frågeformuläret kan resultaten av intervjuerna ändå jämföras 
för att identifiera likheter och olikheter i arbetssätt och åsikter.  
Frågeformuläret var strukturerat för att ge svar på de grundläggande frågeställningarna: 

• Hur ser kunskapen om ljusföroreningar och deras effekter ut inom branschen? 
• Vilken typ av kriterier ligger till grund för vilken utrustning och vilka lösningar man 

väljer när man planerar utomhusbelysning? 
• Vilken prioritet har belysning och risken för ljusföroreningar när byggprojekt 

planeras? 
• Hur ser man på den framtida utvecklingen när det gäller belysning utomhus. I detta 

fall efterfrågades både hur personerna tror att utvecklingen kommer att se ut och hur 
de önskar att den blir? Det sistnämnda för att få en bild av vilken typ av förändringar 
som skulle tas emot väl av branschen och därmed snabbt få effekt utan att kräva 
någon typ av tvingande kriterier (vite, förbud).  

 
Inför intervjuer med kommunen modifierades frågeformuläret. Kommunen är inte utförare 
av projekten utan kan endast påverka utifrån rollerna kommunal planering, tillsynsansvar 
och beställare för byggprojekt. De grundläggande frågeställningarna var dock desamma med 
undantaget att frågorna om urvalskriterier byttes ut mot frågor om vilka styrmedel som finns 
tillgängliga för dem i sitt arbete. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes under perioden februari till maj 2015.  
 
Då en del av syftet med intervjuerna var att identifiera likheter och skillnader mellan de olika 
yrkesrollernas arbetssätt redovisas inga individuella svar eller kommentarer annat än om 
uttalandet har särskild relevans för slutsatserna i rapporten. 
 
2.2 Litteraturstudie 
En mindre litteraturstudie omfattande dryga 100-talet vetenskapliga artiklar, 
myndighetsdokument och andra informationsdokument har också genomförts. Syftet var att 
få en bakgrundsbild om ljus och ljusföroreningar samt klargöra hur ljus på natten påverkar 
människor och miljö. 
 
 
3 Resultat 
3.1 Analys av intervjuer 
3.1.1 Kunskapen om ljusföroreningar 
Kunskaperna om ljusföroreningar är mycket skiftande. Av intervjuerna kan man se ett tydligt 
mönster av hur olika yrkesgrupperna är. Ingen av byggherrarna var bekanta med begreppet 
"ljusförorening" men däremot med företeelserna "Glare" och "Trespass". Det verkar vara just 
dessa två aspekter som de beaktar vid belysningsplanering. "Skyglow" och "Clutter" betraktas 
inte som lika relevanta, även om de konstaterade att man undviker uppåtriktade lampor om 
det är möjligt. De kommunala tjänstemännen var vagt bekanta med begreppet men mer 
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bekanta med de olika fenomenen. Även här var det "Glare" och "Trespass" som var mest 
kända eftersom det är dessa som oftast förekommer i deras arbete. Bland konsulterna var 
både begreppet och dess delar betydligt mer kända, även om de ofta använder andra 
indelningar och termer. Gemensamt är dock att arbetet med utomhusbelysning handlar 
främst om att skapa säkerhet och trygghet samt att undvika störande ljus. Kunskaperna om 
ljusets påverkan på miljö och hälsa är nästan genomgående dåliga, endast ett fåtal av de 
intervjuade kände till något om de negativa effekterna som ljusföroreningar kan ha på 
människor, djur och natur.  
 
3.1.2 Kriterier för val av utrustning 
Planeringen av utomhusbelysningen i ett byggprojekt består av flera steg där olika personer 
sköter varje del. Beställaren anger vad som ska byggas och hur mycket det får kosta. Utifrån 
det gör arkitekten/landskapsarkitekten en ritning där det framgår vad som ska belysas och 
varför. Det varierar sedan mellan olika projektmodeller vem som får i uppdrag att planera 
belysningen på ett sådant sätt att det uppfyller både önskemålen och de ekonomiska 
ramarna. Vilka kriterier som ligger till grund för valen av utrustning varierar därmed 
beroende på projekt och vem som har uppgiften att välja.  
 
Generellt kan man säga att när det gäller vilken typ av ljuskälla (glödlampa eller 
motsvarande) som skall väljas finns det ett antal kriterier som måste uppfyllas; 
energieffektivitet, belysningsbehovet samt kostnaden. När det är en byggherre som är 
ljusplanerare så får dessa kriterier gärna styra medan valet av ljusfärg och ljustemperatur 
baseras på mer estetiska grunder.  
 
Om det däremot är en elkonsult eller en ljusdesigner som är ljusplanerare ser 
urvalskriterierna lite annorlunda ut. De anser att även om energieffektivitet är viktigt så kan 
man inte utesluta vikten av ljuskvalitet (ljusupplevelse och färgåtergivning) och livslängd. 
Ljusfärg och ljustemperatur väljer de baserat på funktionella behov (syftet med belysningen) 
men även på önskad ljusupplevelse. Det fanns en stor samstämmighet kring att det man helst 
satte upp var LED-belysning med vitt eller varmvitt ljus eftersom dessa oftast uppfyller de 
givna kriterierna till en mycket hög grad. LED har även den fördelen att lamporna har en 
mycket lång livslängd vilket ger betydligt lägre underhållskostnader jämfört med många 
andra lamptyper. Enda undantaget var den intervjuade landskapsarkitekten, som berättade 
att hon undvek ljuskällor med vitt eller blåtonat ljus i närheten av känsliga miljöer för att 
minimera miljöpåverkan. Detta var även det enda fallet där risken för miljöpåverkan från 
ljuset direkt påverkade valet av ljuskälla.  
 
Valet av armaturer och dess placeringar utgår från platsens egenskaper och 
belysningsbehovet samt den ekonomiska kostnaden. Stor vikt läggs vid att undvika störande 
ljus, men med störning menas då främst störande ljus för människor som bor och rör sig i 
området ("Glare" och "Trespass") inte påverkan på djurlivet i omgivningen. En annan 
egenskap som ofta framhölls som viktig var hållfasthet. Med detta menar man dels 
motståndskraft mot vädret, men även att armaturen står emot skadegörelse. 
 
För att reglera tändning och släckning av utomhusbelysning används egentligen bara års-ur 
(tidsstyrning) eller skymningsrelä (som känner av ljusnivån i omgivningen). Det finns även 
rörelsesensorer men dessa används mycket sällan i större belysningsinstallationer utomhus 
eftersom det är svårt att kalibrera sensorerna så att de reagerar på en människa eller ett 
fordon men inte på ett djur. "Dessutom medför frekventa ändringar i ljusstyrka att risken för 
kraftig störning, för både människor och miljö, ökar i förhållande till den störning som ett 
konstant ljus orsakar" (Åke Johansson, muntligen) 
 
Åsikterna om vilken metod som anses bäst går isär. Det finns goda argument för och emot 
båda styrmetoderna och i slutändan handlar det om vilka argument som väger tyngst i det 
enskilda fallet. I detta var det ingen generell skillnad mellan grupperna utan ståndpunkterna 
varierade inom varje grupp. En sak som blir allt vanligare är att man använder sig av ett 
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digitalt styrsystem för belysningen, vilket kan kopplas till en års-ur och/eller sensorer utifrån 
behov. Med ett sådant system kan man styra belysningen med stor noggrannhet och 
variation. 
Belysningsnivån är generellt konstant under natten. Att sänka nivån under delar av natten 
diskuteras ofta men genomförs sällan, ofta för att man anser att det skulle sänka säkerheten 
och minska trygghetsupplevelsen och därmed motverka syftet med belysningen. 
 
De kommunala förvaltningarna är inte direkt delaktiga vid genomförandet av ett byggprojekt 
utan de upprättar detaljplaner och beviljar bygglov. Vilka sedan ligger till grund för 
byggherrens planering av projektet. Möjligheten att påverka utomhusbelysningen med dessa 
medel upplevs dock som begränsade. Det går inte att skriva in regler om belysningen direkt i 
en detaljplan under rådande lagstiftning och utomhusbelysning tas bara upp i bygglov när 
det gäller vissa typer av verksamheter, främst i verksamheter som använder mycket ljus, till 
exempel idrottsanläggningar. Kommunen kan utöva tillsyn under ett projekts gång men även 
då är möjligheten att påverka begränsad. För utomhusbelysning krävs dessutom att man 
identifierar en "olägenhet" enligt Miljöbalkens definition för att tillsynsmannen ska få 
ingripa. 
 
3.1.3 Ljusföroreningars prioritet vid projektplanering 
När man planerar belysning görs som regel en bedömning av den samlade effekten av all 
belysning som ska ingå i ett projekt. Byggherrarna anser att man börjar planera belysningen 
tidigt i processen, redan på ritningsstadiet. Konsulterna däremot upplever att det varierar 
mycket mellan projekten när man gör ljusplaneringen, oftast tidigt men inte alltid. 
Ljusdesignerna upplever att de i många fall kopplas in i senaste laget, om de fått vara med 
från början hade de kunnat bidra med mer. 
 
I belysningsplaneringen av ett projekt tar man sällan hänsyn till andra ljuskällor (ex. reklam) 
eller belysning som andra ansvarar för (ex. gatubelysning som kommunen sköter). 
Reklamskyltar sätts till exempel ofta upp efter att byggprojektet är avslutat och då finns en 
risk för "Light clutter". Dessutom ökar risken med så kallad överbelysning, vilket innebär att 
den totala mängden ljus på en plats blir betydligt mer än vad som egentligen behövs.  
 
Det är dessutom lätt att det uppstår en konflikt mellan risken för ljusföroreningar och olika 
andra önskemål och behov. Säkerhet, trygghet och andra rent funktionella behov har 
naturligtvis företräde i sådana fall men när det gäller dekorativ belysning är lösningen inte 
alltid lika uppenbar. I dessa fall är en dialog mellan elkonsulten/ljusdesignern och 
arkitekten/landskapsarkitekten att föredra. 
 
De flesta var överens om att man för att undvika ovanstående problem behöver en bättre 
samverkan mellan alla parter angående utomhusbelysningen på den specifika platsen. 
 
3.1.4 Synen på framtiden 
När det gäller framtidssynen var svaren, av förklarliga skäl, mycket varierande men vissa 
åsikter tenderade att återkomma. Alla intervjuade personer trodde att den allmänna 
kunskapen och förståelsen för ljuset och dess effekter på människa och miljö kommer att öka. 
I och med detta förväntas även planering och hantering av belysning att bli bättre. 
Ljusdesigner, en relativt ny yrkesgrupp i byggbranschen, tros i framtiden få ett allt större 
inflytande över belysningsplaneringen. Det mest troliga är att de blir en lika självklar del av 
ett byggprojekt som elkonsulterna är idag. Den främsta orsaken är att den tekniska 
utvecklingen erbjuder allt fler alternativa lösningar för att styra och reglera belysning, dels i 
form av nya typer av lampor och armaturer men även genom mer avancerade 
planeringsverktyg och styrsystem. Denna utveckling ställer ökande krav på kunskaper om 
utrustningens tekniska egenskaper såväl som ljusets egenskaper under olika förutsättningar. 
 



9 
 

Bland konsulterna efterfrågades tydligare styrning från kommunerna i egenskap av 
planerande myndighet. Många kommuner har ännu inga kommunala belysningsplaner och i 
detaljplaner och bygglov finns oftast mycket lite angivet om utomhusbelysning.  
 
Från kommunens sida upplever man ett behov av utökade regler för utomhusbelysning. 
Dagens regler utgår från tekniska egenskaper, så som ljusstyrka och spridningsvinklar, samt 
risken för störning. Möjligheterna att ställa krav baserat på miljöegenskaper är dessutom 
mycket små. Man anser även att det behövs förändringar i rutinerna för hur belysningsfrågor 
hanteras inom kommunen. 
 
3.2 Resultat av litteraturstudien 
3.2.1 Ljuset och människan 
Människan har använt sig av andra ljuskällor än solen under mycket lång tid, de äldsta 
bevisen på försök att kontrollera elden är ca. 1,42 miljoner år gamla. Lampor, det vill säga 
föremål skapade specifikt i syfte att lysa upp, har bevisligen använts för belysning sedan 
antiken (Bonmati-Carrion et al. 2014). Trots detta är människan inte bättre anpassade än 
djuren när det gälle de fysiologiskt negativa effekter som artificiellt ljus har.  
 
Förklaringen till denna bristande anpassning finns i egenskaperna hos de ljuskällor 
människan använt och hur de har använts. Innan elektriciteten var alla ljuskällor baserade på 
eld; öppen spis, oljelampor, vax/talgljus och på senare tid fotogen- och gaslampor. Att ha en 
öppen låga tänd medför en brandrisk och man har därför alltid använt eld som ljuskälla med 
viss försiktighet. Lägger man till att de flesta bränslen för belysning var dyra eller hade 
besvärande bieffekter i form av sot och obehaglig lukt (Ljuskultur 2009) så är det lätt att 
förstå att man förr noga bedömde behovet innan man tände ljuset. Dessutom är ljuset från en 
öppen låga ur belysningssynpunkt mycket svagt i förhållande till sin storlek och har en 
mycket låg ljustemperatur, ofta under 2000˚K (motsvarande ett stearinljus). Sammantaget 
innebär detta att våra förfäder i stort sett bara utsattes för ljus ur den blå delen av spektrat 
när solen var uppe.  
 
Sedan vi började använda elektriskt ljus har mängden ljus vi utsätts för under natten ökat 
dramatiskt (Wyse et al. 2011). De flesta elektriska lampor, även den klassiska glödlampan, 
avger en viss mängd blått ljus och många moderna lampor, som lågenergilampor och LED-
lampor, avger relativt stora mängder i förhållande till ljusstyrka. Det innebär att hälso- och 
miljöeffekterna av belysningen har ökat och fortsätter öka i en accelererande takt i och med 
att vi lyser upp allt mer samt övergår till dessa nya lamptyper för belysning. 
 
3.2.2 Ljus och den cirkadiska rytmen 
Den s.k. cirkadiska rytmen (den biologiska dygnsrytmen), vilken reglerar en lång rad 
fysiologiska funktioner, påverkas av ljus och "ställs in" efter dagslängden. Det är de korta 
(blå) våglängderna som ger denna effekt (Stevens et al. 2013). Flera studier har visat att 
exponering för ljus under natten stör den cirkadiska rytmen så att utsöndringen av hormonet 
melatonin hämmas vilket rubbar flera av de funktioner det reglerar. Några av dessa 
störningar är så allvarliga att de förtjänar extra uppmärksamhet.  
 
Holzman (2010) konstaterar att exponering för blått ljus upp till en timme innan sänggående 
ger en tydlig försämring av sömnkvalitén. Han drar slutsatsen att flera av de sömnstörningar 
som blir allt vanligare i den industrialiserade världen troligen kan härledas, åtminstone 
delvis, till exponering för ljus på kvällen och natten. Inte minst från skärmar på 
mobiltelefoner, datorer, surfplattor och tv-apparater. Man har även sett en koppling till vissa 
affektiva störningar (humörsrubbningar), bland annat depression, ångest och försämringar i 
minnet (Fonken och Nelson 2013).  
 
Dygnsrytmen har en viktig funktion i regleringen av metabolismen och störningar har visat 
sig öka risken för övervikt och diabetes typ2 (Wyse et al. 2011, Stevens et al. 2013). Wyse 
väcker till och med frågan om detta kan vara en orsak till att vissa människor upplever 
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svårigheter att gå ner i vikt trots envisa försök med dieter och träning och hänvisar till att 
försöksdjuren i deras experiment ökade i vikt vid exponering för ljus nattetid trots att 
födointaget förblev konstant. 
 
Bland de mer akut farliga riskerna finns en ökad risk för hjärtsjukdom och cancer. I 
synnerhet ökar risken för prostatacancer och bröstcancer. Kopplingen till bröstcancer är så 
tydlig att WHO 2007 klassade skiftarbete som orsakar störning i den cirkadiska rytmen som 
en Grupp 2A carcinogen (potentiellt cancerframkallande). 2009 lyckades ett antal 
sjuksköterskor i Danmark med stöd av detta få sin bröstcancer klassad som arbetssjukdom 
(Reiter et al. 2011, Fonken och Nelson 2013). 
 
Eftersom dygnsrytmen utövar sin påverkan på kroppen främst genom att reglera 
utsöndringen av olika hormoner finns en oro för hur störningar av den kan påverka barn och 
deras utveckling (Stevens et al. 2013). Reiter et al. (2011) menar att påverkan på 
melatoninproduktionen kan vara en förklaring till ökningen i ADHD och Autism bland barn 
med hänvisning till att behandling med melatonin ofta har en positiv effekt för dessa barn.  
 
Fönster ger en anledning att fundera över valen av belysning såväl utomhus som inomhus. 
Ljuset från utsidan lyser in genom fönster och även om man inte talar om direktinstrålning 
så är den allmänna ljusnivån i stadsmiljön ofta hög. Detta kan indirekt leda till ljuspåverkan 
hos människor. De flesta har visserligen rullgardiner eller annan "mörkläggningsutrustning" 
i sina sovrum men dessa är ofta öppna till strax innan sänggående. När det gäller hur ljuset 
inomhus påverkar miljön utomhus blir det hela lite krångligare. Det finns många lokaler i 
stadsmiljön som är upplysta nattetid av olika orsaker och flera av dem är försedda med stora 
fönster, exempelvis butikslokaler och entréer. I dessa situationer kan inomhusbelysning 
bidra till ljusföroreningar utomhus, i synnerhet då vitt ljus är mycket vanligt i dessa lokaler.  
 
3.2.3 Ljusets påverkan på djur 
När man talar om ljusföroreningars effekt på djurlivet är det viktigt att komma ihåg att ca. 
64% av alla djurarter är nattaktiva, se figur 7 (Tennenbaum 2012). 
 

 

Figur 7: Andelen djur som är nattaktiva i 
olika artgrupper, fr. vänster: fladdermöss, 
amfibier, däggdjur, ryggradslösa djur och 
primater. (Bildkälla: The why Files) 
 

 
Även hos djur rubbas den cirkadiska rytmen av ljus på natten, vilket kan orsaka samma typer 
av ohälsotillstånd som ses hos människor. Många djurarter genomgår olika typer av biologisk 
säsongsanpassning, vilka i olika grad regleras av dagslängden. Typiska exempel är 
vinterdvala och skifte mellan sommar- och vinterpäls (Ikeno et al. 2014). Artificiellt ljus på 
natten kan leda till att dagarna upplevs som längre än de egentligen är. Detta kan i sin tur 
resultera i att säsongsanpassningar förskjuts, så att det som normalt ger en fördel förvandlas 
till en nackdel (Wyse et al. 2011).  
 
Den förändrade upplevelsen av dagslängden påverkar även vissa delar av parningsbeteendet 
för ett antal fågelarter. Två förändringar är särskilt kritiska. Den första är förändrade 
förutsättningar vid partnerval i form av fördelar för individer som normalt inte skulle ha varit 
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förstahandsval. Den andra är tidigare äggläggning vilket leder till att tidpunkten för 
kläckningen inte sammanfaller med den tid på året då födotillgången är som optimal 
(Kempenaers et al. 2010).  
 
Beteendet hos vissa dagaktiva djur har förändrats till följd av att nätterna är ljusare i 
närheten av bebyggelse. Ljuset ger en möjlighet att samla föda under längre tid än normalt 
vilket ökar belastningen på de djur- och växarter de lever av. Vissa har även lärt sig utnyttja 
det faktum att insekter samlas runt artificiella ljuskällor där de blir lätta byten (Hölker et al 
2010). 
 
När det gäller nattaktiva arter förknippar vissa ljus med fara, eftersom risken att upptäckas 
av ett rovdjur ökar. För dessa djur blir artificiella ljuskällor ofta ett ogenomträngligt hinder 
för normala aktiviteter och förflyttningar. Detta kan strakt begränsa vilka tider och vilka 
områden de kan utnyttja för bland annat födoinsamling och parning. I vissa fall kan 
exempelvis en upplyst väg helt hindra djuren att nå lämpliga områden (Stone et al. 2015). 
 
Många arter av insekter lockas också av ljuskällor och kan bli kvar runt dem under hela 
natten. Detta beteende innebär dels att de är mer utsatta för de rovdjur men också att de inte 
kan fylla sin normala funktion i ekosystemet. Även om inte den ökade mortaliteten är 
tillräcklig för att utrota en art lokalt kan förlusten av normal funktion få konsekvenser genom 
indirekta effekter. Många arter av mal uppvisar detta beteende och flera av dessa arter är 
viktiga pollinerare, vissa är till och med s.k. ”specialistpollinerare” d.v.s. de pollinerar en växt 
som bara pollineras av en eller ett fåtal arter. Om en sådan funktion går förlorad kan följden 
bli en förändring i växtpopulationen i området (van Langevelde et al. 2011). 
 
Alla ovanstående effekter kan vara förödande för individen men de kan även påverka en hel 
population. Så lite som 5 lux (minimikrav för gatubelysning; Johansson 2012) är fullt 
tillräckligt för att orsaka biologisk påverkan (Bedrosian et al. 2013) och därmed riskerar alla 
individer inom ett ljusförorenat område att drabbas. Konsekvensen av att så många djurarter 
påverkas är att artrikedomen i ett ljusförorenat område minskar eftersom artfördelningen 
förskjuts till fördel för arter som påverkas mindre av ljuset medan känsliga arter försvinner 
(Longcore och Rich 2004). 
 
3.2.4 Ljusföroreningars effekter på växter 
Många växter känner av dagslängden för att reglera sin årscykel. Det artificiella ljuset på 
natten ger växterna, precis som djuren, intrycket att dagarna är längre än de är och detta 
skapar förskjutningar i årscykeln. Några av de effekter man kunnat observera är för tidig 
lövsprickning, försenad lövfällning, förskjuten blomningsperiod och förlängd växtsäsong. Vid 
första anblicken kan detta te sig som en fördel för växten men det är viktigt att komma ihåg 
att alla dessa moment är anpassade till en viss tid på året för att sammanfalla med andra 
faktorer i naturen. Både lövsprickning och tillväxt kräver stora mängder vatten och detta kan 
bli förödande för växten om de påbörjas när marken fortfarande är frusen. Det gör även 
växten känsligare för tillfälliga temperaturfall. En förskjuten blomning innebär att växten 
inte blommar när dess naturliga pollinerare är som mest aktiva, vilket bland annat leder till 
att fruktbildningen blir sämre eller i värsta fall uteblir. 
Det man idag vet om ljusföroreningars påverkan på vegetation är baserat på kunskapen om 
hur förändringar i säsongsväxlingar drabbar växter samt observationer i stadsmiljö. Det finns 
dock mycket få publicerade studier som granskar ljusets påverkan i detalj (Hölker et al. 
2010). Mer forskning behövs på det här området, i synnerhet med tanke på att 
ljusföroreningarna breder ut sig när vi lyser upp allt mer i närheten av både naturområden 
och jordbruksmark. 
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4 Diskussion 
4.1 Utvecklingsmöjligheter - Myndigheter 
Flera av de intervjuade ansåg att det behövs bättre styrning från myndighetshåll för att 
minska ljusföroreningar. Idag finns mycket lite styrning gällande belysning. I 
planbeskrivningarna för de projekt som studerats närmare finns mycket lite skrivet om 
belysning och det som finns handlar endast om gestaltning. En risk med bristen på styrning 
är att olika entreprenörer som bygger i angränsande områden sätter upp belysning från var 
sitt håll intill gränsen, vilket resulterar i att gränsområdet blir överbelyst. I synnerhet om 
gränsen utgörs av en väg med gatubelysning uppsatt av ytterligare en aktör, exempelvis 
kommunen eller en vägförening. 
 
Kommunala belysningsplaner är ett redskap som kan användas för att påverka hur 
belysningen ser ut i olika områden utan att behöva gå in och detaljstyra i enskilda projekt.  
Dessa kan utifrån behov göras både som övergripande planer för en hel kommundel eller som 
mer detaljerade planer för specifika platser eller områden, exempelvis intill känsliga 
naturområden. En sådan, avgränsad och detaljerad plan, kan även läggas in som en del i 
exploatörsavtalet (ett avtal mellan kommunen och den entreprenör som fått i uppdrag att 
exploatera inom ett detaljplanelagt område). På så vis kan man undvika överbelysning i 
situationer där flera entreprenörer arbetar intill varandra inom ett detaljplaneområde. En väl 
konstruerad belysningsplan kan även användas för att reglera påverkan från andra ljuskällor 
än belysning, något som är mycket svårt att hantera inom ramen för ett byggprojekt.  
 
Ett annat förslag som framkom var att ställa krav på bygglov eller någon annan form av 
lämplighetsprövning för utomhusbelysning. För vissa typer av verksamhet som använder 
mycket ljus (exempelvis idrottsplatser) finns det redan med i bygglovsprocessen men det 
skulle kunna krävas för mer normal utomhusbelysning i anslutning till känsliga områden. 
Exempel på sådana områden är utkanten av tätbebyggt område, intill vattendrag eller platser 
där det finns känsliga arter. Avgränsningarna i bygglovet skulle kunna handla om gränser för 
ljusstyrka eller att vissa typer av ljuskällor inte får användas. 
 
Ytterligare förändringar i kommunens rutiner som föreslogs var;  
 - Ett mer omfattande samarbete mellan förvaltningarna vilket skulle kunna ge en bättre 
kontinuitet i hanteringen av ärenden. Idag är olika förvaltningar inblandade i olika skeden av 
planeringen av ett område eller hanteringen av ett projekt och samverkan mellan dem är ofta 
upp till den enskilde handläggaren att avgöra. Risken med detta är att vissa frågor kan tappas 
bort när ärendet lämnas över mellan olika handläggare eller att handläggare tvingas hantera 
en fråga som dyker upp under handläggningen trots att den frågan egentligen kräver 
kompetens som finns på en annan avdelning eller förvaltning. Med tydliga rutiner för 
samverkan mellan förvaltningarna skulle man kunna försäkra sig om att olika kompetenser 
finns med hela vägen från upprättande av detaljplan till tillsyn av verksamheten i det färdiga 
projektet. Rutinerna skulle även göra det lättare att behålla en helhetssyn genom hela 
processen.  
 - Kommunen skulle mer aktivt kunna stötta samverkan mellan byggherrar i angränsande 
områden för att undvika att områdesgränsen blir överbelyst  
 - Upprättandet av ett s.k. ljusråd. Ett ljusråd är en samling "kunskapsbärare" inom 
belysningsområdet och består av olika tjänstemän från kommunen samt företrädare för 
näringslivet, exempelvis belysningsleverantörer, byggföretag och konsulter. Genom att 
använda sig av denna samlade kompetens vid bedömning av belysningsfrågor kan man 
säkerställa att all nödvändig kunskap finns med vid bedömningarna. Dessutom får man en 
större enhetlighet. 
 
4.2 Utvecklingsmöjligheter - Byggbranschen 
Det finns redan idag en del som beställaren och byggherren (offentlig eller privat) kan göra 
för att minska problemen med ljusföroreningar i samband med att man påbörjar ett 
byggprojekt. Ett exempel är att ta in rätt expertis för belysningsplanering, exempelvis en 
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ljusdesigner. Den tekniska utvecklingen har lett till att belysning idag är ett betydligt mer 
komplext område än det var för bara 20 år sedan och därför krävs en avsevärt större kunskap 
för att på bästa sätt utnyttja alla de möjligheter som finns.  
 
Modern belysningsteknik (lampor, armaturer och styrsystem) erbjuder stora möjligheter att 
reglera och styra i princip varje aspekt av belysningen, ofta mycket exakt. Detta innebär att 
man kan få precis det ljus man vill ha exakt där man vill ha det, en möjlighet som borde 
utnyttjas i betydligt högre grad än det gör dag.  
 
Idag är det vanligt att den som planerar belysningen anger vad man vill ha för lampor och 
armaturer men att den som sedan sköter inköpen byter ut dessa mot andra som bedöms som 
likvärdiga men som kostar mindre (Pertola 2012). Beställarna behöver bli tuffare och kräva 
klarare definitioner av vem/vilka som ska få avgöra denna "likvärdighet" inom projektet 
eftersom dessa byten idag ofta resulterar i att de lampor och armaturer som sätts upp är 
sämre i olika avseenden än de som fanns angivna i den ursprungliga planeringen.  
 
4.3 Analys av kunskapsläget 
Av intervjuerna framkom att kunskaperna om ljusföroreningar var mycket goda när det 
gäller störande ljus och ljus som bidrar till "Urban sky glow" men betydligt sämre rörande 
negativa hälso- och miljöeffekter. Förklaringen till detta syns när man tittar på forskningen 
kring ljusföroreningar. Störande ljus genererar klagomål till myndigheterna och är därför 
välkänt och, i stor utsträckning, reglerat. "Urban sky glow" var det första 
föroreningsfenomenet som uppmärksammades och astronomerna har studerat det sedan 
flera årtionden tillbaka (Cinzano et al. 2001). De har även arbetat hårt med att sprida 
information om fenomenet, samt olika metoder att minska det, till allmänheten.  
 
Mycket av den forskning som gjorts om hur hälsan hos människor och djur påverkas av att 
exponeras för ljus under natten är relativt ny, ofta mindre än tio år gammal, och de forskare 
som gjort studierna har inte haft samma klara incitament att sprida informationen till 
allmänheten som astronomerna, vilka är helt beroende av mörka nätter för sin forskning. 
Kunskaperna har därför inte nått ut till de som arbetar med belysning. Här behövs en insats 
för att sprida de forskningsrön som finns bland såväl kommunala tjänstemän som privata 
byggherrar och konsulter. 
 
Det blir därför viktigt att rätt information riktas till rätt person. Hos kommunen bör 
informationen riktas till personer med tillsynsansvar men även till personer som agerar i 
beställarrollen för att de ska få bättre verktyg för att ställa upp krav på miljöhänsyn vid 
upphandling av projekt samt vid uppföljning under projektets gång. För byggherrar och 
konsulter skulle bättre kunskap om ljusets effekter på miljö och hälsa ge större möjlighet att 
göra bra val med hänsyn till detta. Detta blir extra intressant för företag som vill profilera sig 
genom miljötänkande. 
 
4.4 Ljuskällans egenskaper 
Ett begrepp som återkom ofta vid intervjuerna var "energieffektivitet" och detta lyftes fram 
som viktigt ur miljösynpunkt. Eftersom ca. 90 % av en lampas miljöpåverkan kommer från 
dess energiförbrukning (belysningsbranschen 2008) är detta, i det stora perspektivet, en helt 
korrekt uppfattning. När det gäller ljusföroreningar finns det dock några faktorer som 
normalt inte räknas med i bedömningen om miljöpåverkan. Minskad energiförbrukning 
innebär minskade utsläpp från energiproduktion men den påverkar inte mängden ljus på 
platsen eftersom jämförelser av energiförbrukning alltid utgår från oförändrad ljusmängd. 
Problemet är att miljöpåverkan av själva ljuset beror på mängden ljus och 
spektralfördelningen (vilka våglängder lampan utstrålar). Just spektralfördelningen är den 
faktor som har störst betydelse eftersom studier har visat att det är kortvågigt (blått) ljus som 
påverkar hälsan hos människor och djur och att det krävs relativt liten mängd kortvågigt ljus 
för att orsaka hälsoeffekter (Stevens et al. 2013). En vanlig glödlampa avger ett ljus med liten 
andel blått i sin spektralfördelning. En vit LED-lampa avger ett ljus med stora mängder blått 
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i sin spektralfördelning, vilket gör att ljuset upplevs som vitt. Ett byte från en glödlampa till 
en LED-lampa som avger samma ljusmängd innebär en markant sänkning av 
energiförbrukningen men eftersom andelen blått ljus samtidigt ökar dramatisk blir effekten 
att miljöpåverkan på platsen förvärras betydligt. Ökningen av blått ljus förvärrar dessutom 
utbredningen och intensiteten av ”Urban sky glow” eftersom de blå våglängderna är mer 
benägna att reflekteras mot partiklar i luften (Falchi et al. 2011).  
 
Ett problem för den som ska välja lampor till ett projekt är att de ljusegenskaper som normalt 
finns angivna i dokumentationen för olika lampor är lumen (hur mycket ljus lampan 
utstrålar) och ljustemperatur. Dessa tillsammans med lux (mängden ljus som träffar en yta) 
är det som diskuteras bland tekniker, arkitekter, ljusdesigners m.fl. Lumen och 
ljustemperatur används även när man jämför olika lampor (Longcore och Rich 2004). 
Tillverkarna vet normalt spektralfördelningen för sina egna produkter men de känner inte 
alltid till dess ekologiska betydelse. Därför delges den informationen sällan till kunderna (det 
gäller såväl för branschfolk som för privatpersoner). Information riktad till tillverkare och 
leverantörer om spektralfördelningens betydelse skulle ge dem bättre möjlighet att möta den 
ökade efterfrågan på teknisk information som troligen kommer till följd av att 
konsumenternas kunskap ökar. 
 
Eftersom det är främst det kortvågiga (blå) ljuset som påverkar människor och djur (Stevens 
et al. 2013) är det en god idé att i större skala försöka undvika ljuskällor med mycket 
kortvågigt ljus, något som idag endast sker i enstaka fall för att skydda särskilt känsliga 
miljöer (Monika Levan, muntligen). Detta bör dock göras med försiktighet eftersom det 
innebär en minskad användning av vitt ljus till fördel för ett något gulare. Om förändringen 
görs på fel sätt kan resultatet bli att viktiga funktioner med ljuset försämras eftersom 
ljusupplevelsen ändras. Värt att notera är att insekter främst påverkas av ultraviolett ljus, 
vilket förekommer i vissa typer av ljuskällor (exempelvis högtrycksnatriumlampor, vanliga i 
gatubelysning) men helt saknas i andra (exempelvis LED) (van Langevelde et al. 2011). UV-
ljus fyller normalt inte någon värdefull funktion i en utomhusbelysning och det vore därför 
fullt möjligt att helt ta bort lamptyper som utstrålar det, alternativt installera UV-filter i 
armaturerna om ingen lämplig ersättningslampa finns.  
 
Sammanfattningsvis ser man tydligt att ljus som förorening är en väldigt säregen företeelse 
som skiljer sig från "normala" föroreningar på flera sätt. Det finns ingen specifik egenskap 
hos ljuset som gör skillnaden mellan "bra" och "dåligt" ljus, det beror helt och hållet på vad 
som blir belyst. Det går därför inte att enkelt begränsa eller förbjuda det "dåliga" ljuset 
genom regelverk. Samtidigt behöver vi ljus med vissa egenskaper i samhället så det går inte 
att ta bort allt ljus, eller ens allt ljus som kan vara skadligt för miljön. Hantering av 
ljusföroreningar blir istället en ständig balansgång mellan behovet av ljus och behovet att 
skydda hälsa och miljö. Denna balansgång kräver kunskap men kunskaperna om många av 
ljusets negativa effekter är så pass nya att de ännu inte finns hos de som arbetar med 
belysning. Den tekniska utvecklingen inom belysning går dessutom mycket fort, så fort att 
kunskapsutvecklingen ofta inte hinner med och många möjligheter blir därför outnyttjade. 
Resultatet är att det bildats ett glapp mellan vad man gör och vad man kan göra för att 
minska ljusföroreningarna. Lösningen på detta glapp verkar var kunskap! 
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Bilagor 
Intervjuformulär - Privata företag 
 
Basfakta: 
Namn:  
Befattning:  
Företag:  
 
Frågor: 
1: Hur bekant är begreppet "ljusförorening" och dess olika delar (som de definieras av 

International Dark-Skies Association)? 
• Urban Sky Glow: Upplysningen av himlen över bebyggda områden.  
• Glare: Överdriven ljusstyrka som orsakar visuellt obehag eller nedsatt sikt i mörker. 

Det behöver inte röra sig om direkt bländande ljus. 
• Light trespass: Oavsiktligt, oönskat eller onödigt ljus. Ljus som faller där det inte är 

meningen det ska falla (ex. ut åt sidan och in i ett skogsparti eller in genom ett 
fönster). 

• Light clutter: Ljusa, förvirrande och överdrivna grupperingar av ljuskällor. De 
enskilda ljuskällorna behöver inte vara så starka utan det är den kumulativa effekten 
som menas. 

 
2a: På vilka kriterier väljs typ av ljuskälla (lampa)? 
2b: På vilka kriterier väljs ljusfärg och ljustemperatur? 
2c: På vilka kriterier väljs armaturtyp och placering? 
 
3: Vilken typ av styrning används för utomhusbelysning? 

Timer: 
• Vilken typ av timer? 
• Är ljuset konstant under natten eller släcks eller dimras det under någon del? 

Skymningsrelä: 
• Styrs alla lampor av samma sensor eller är de grupperade på något sätt och i så fall 

hur? 
• Är ljuset konstant under natten eller släcks eller dimras det under någon del? 

 
4a: Görs någon bedömning av den samlade/kumulativa effekten av all belysning i ett 

område, och i vilket syfte? 
4b: Räknas andra typer av ljuskällor (ex: lysande/upplysta reklamskyltar, skyltfönster) in i 

en sådan bedömning? 
4c: Görs någon bedömning av effekten av eventuella ljusa eller reflekterande ytor när 

belysningen planeras? 
 
5a: När i planeringen av ett projekt börjar man fundera över belysningen och eventuella 

negativa effekter av den? 
5b: Hur hanteras eventuella konflikter mellan risken för ljusföroreningar och exempelvis 

estetiska önskemål? 
 
6a: Hur tror du synen på ljus och hanteringen av belysning kommer utvecklas i framtiden? 
6b: Hur tycker du att synen på ljus och hanteringen av belysning borde utvecklas? 
 
 
 
 
 
 
 



 

Intervjuformulär - Kommunen 
 
Basfakta: 
Namn:  
Befattning:  
Förvaltning:  
 
Frågor: 
1: Hur bekant är begreppet "ljusförorening" och dess olika delar (som de definieras av 

International Dark-Skies Association)? 
• Urban Sky Glow: Upplysningen av himlen över bebyggda områden.  
• Glare: Överdriven ljusstyrka som orsakar visuellt obehag eller nedsatt sikt i mörker. 

Det behöver inte röra sig om direkt bländande ljus. 
• Light trespass: Oavsiktligt, oönskat eller onödigt ljus. Ljus som faller där det inte är 

meningen det ska falla (ex. ut åt sidan och in i ett skogsparti eller in genom ett 
fönster). 

• Light clutter: Ljusa, förvirrande och överdrivna grupperingar av ljuskällor. De 
enskilda ljuskällorna behöver inte vara så starka utan det är den kumulativa effekten 
som menas. 

 
2: Vilken är din roll vid planering? 
 
3a: Vilka styrmedel har du tillgång till när det gäller utomhusbelysning? 
3b: Vilka styrmedel önskar du att du hade tillgång till? 
 
4a: Görs någon bedömning av den samlade/kumulativa effekten av all belysning i ett 

område, och i vilket syfte? 
4b: Räknas andra typer av ljuskällor (ex: lysande/upplysta reklamskyltar, skyltfönster) in i 

en sådan bedömning? 
4c: Görs någon bedömning av effekten av eventuella ljusa eller reflekterande ytor när 

belysningen planeras? 
 
5: När i planeringen börjar man fundera över belysningen och eventuella negativa effekter av 

den? 
 
6a: Hur tror du synen på ljus och hanteringen av belysning kommer utvecklas i framtiden? 
6b: Hur tycker du att synen på ljus och hanteringen av belysning borde utvecklas? 

 

 

 



 

 

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) 
901 87 Umeå, Sweden 
Telefon 090-786 50 00 
Texttelefon 090-786 59 00 
www.umu.se 


