Belysningsinriktning
stadsnära trafikleder
Med exempel E22 genom Kalmar

Titel: Belysningsinriktning stadsnära trafikleder med exempel E22 genom Kalmar
Publikation: 2011:132
Utgivningsdatum: 2011-08
Utgivare: Trafikverket
Tryck: Trafikverket, Borlänge
ISBN: 978-91-7467-201-5

Inledning
Förord

Den skrift Du nu läser ”Belysningsinrikting stadsnära motorvägar” är tänkt att vara en levande inspirations- och informationsskrift när Du behöver det.
Målgrupper för skriften kan vara planerare såväl
som trafikingenjörer men även projektörer och
beställare av belysningsanläggningar för trafikmiljö
är välkomna att ta till sig av skriften.
God vägbelysning är mer än tekniska parametrar.
Genom att skapa vackra, intressanta och energieffektiva belysningsanläggningar som möter de
tekniska krav som ställs på vägbelysning skapas
en helhet. En helhet som är attraktiv, säker och
hållbar ur miljösynpunkt.
Syftet med skriften är att öka säkerheten på vägen
genom medveten belysningsplanering och ljussättning samt att minska energiförbrukning och
miljöpåverkan. Syftet är även att inspirera till
driftförbättringar. Skriften skall även kunna sprida
kunskap till alla de som påverkar valet av belysningsanläggningar i trafikmiljön. Kunskap om tekniska
och estetiska parametrar för en god ljusmiljö skall
säkerställa att trafikbelysning inte upphandlas,
projekteras eller utförs slentrianmässigt utan eftertanke och reflektion. Att belysningen även kan ge en
positiv upplevelse för brukarna, trafikanterna är en
viktig dimension som medvetet kan vägas in vid
utformning av belysning.

Skriften har en tydlig och praktisk verklighetsförankring. De föreslagna anpassningarna och ombyggnaderna avses att genomföras med planerad
start 2011 på stadsmotorvägen genom Kalmar.
Finansiering sker genom driftsförbättring och energibesparing samt genom medel avsatt i budget för
reinvestering. Skriften är både ett nutidsdokument
men har också ambitionen att få vara ett levande
dokument. Du har möjligheten att medverka i detta.
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Riktmärken för god belysning

Energiförbrukning för en trafikbelysningsarmatur
bör vara mindre än 60% av den installerade effekten sett över ljuspunktens traditionella tändcykel
(exempelvis 4000h per år).
Energibesparingskvoten uppnås genom exemplevis
nattsläckning och effektsänkning.
Ljusutbyte inkl. driftdon
Ljusutbytet per armatur skall vara mer än 65 lumen
per watt vid effekter under 100W och mer än 75
lumen per watt vid effekter över 100W.
-Armaturverkningsgrad, LOR, skall vara minst 70%
för volymarmaturer och minst 75% för premiumarmaturer.
-Service life skall i normalfallet vara minst 16000h
(4års-byte)
-RA minst 25 vid anläggningar med ”gult ljus” och
-RA minst 70 vid ”vitt ljus”.
-Ljusutbyte under utbytesintervall får ej understiga 70%
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Generella koncept
Estetik & Teknik

Foto: Tomas Magnusson, smalandsbilder.se
Ljussättning: WSP Ljusdesign

Estetik
Anpassning till omgivningen

Utgångspunkten bör vara att belysningsanläggningen ska tillföra miljön kvalitéer och framhäva och
understryka miljöns arkitektoniska utformning och
särart, såväl på natten som på dagen. Belysningsanläggningarnas funktionella egenskaper bör dock
vara oförändrade. Vid större belysningsanläggningar och särskilt i känsliga miljöer bör konsekvenserna för omgivningen studeras extra noga.
Belysningsanläggningar bör utformas så:
• att de sedda både från vägen och från omgivningarna i dagsljus framträder så litet som möjligt.
Anläggningen bör på ett naturligt och harmoniskt
sätt passa in i och vara ett tillskott för miljön

Vid val av stolpar bör bl.a.
beaktas:
• att kvoten mellan stolpars armlängd och vertikal
stolpdel bör vara högst 0,25
• att stolparmar normalt bör luta 5° över horisontalplanet
• att även förzinkade stolpar i estetiskt känsliga
miljöer kan behöva målas.
Förhållande stolphöjd och vägbredd skall beaktas.

• att de sedda från vägen i mörker bidrar till att ge
trafikanterna en klar och entydig bild av vägmiljön
och god visuell ledning

För att särskilja ramper, speciellt avfarter, bör en
lägre stolpe användas för att tydliggöra förändringen i trafiksituation. En lägre stolphöjd ger känslan
av ett mindre rum mer anpassat till den oskyddade
trafikenten och därmed en hastighetssänkning.

• att de ges en sådan skala och dimension, att de
harmoniserar med vägen och omgivningen

Anläggningsdelar bör väljas så att de tillsammans
ger intryck av en naturlig och harmonisk enhet.

• att de sedda från omgivningen i mörker inte
blir dominerande och att belysningen i övrigt inte
blir störande.
Vid val av anläggningsdelar bör estetiska synpunkter beaktas. Vid val av armaturer bör bl.a. beaktas
att storleken är anpassad till stolphöjden
och att formen och ytbehandlingen är tilltalande.

7

Teknik
Anläggningsprinciper

De viktigaste funktionskraven för en belysningsanläggning är att:
• förbättra synbarheten av vägen och dess närmaste omgivningar
• förtydliga vägens sträckning
• framhäva framförliggande konfliktoch manöverområden.
För att uppnå dessa funktionskrav använder man
sig av enkelsidig-, dubbelsidig- eller mittplacering
av stolpar.
Normalt bör en sådan huvudprincip väljas att endast en rad stolpar erfordras.
Anläggningstyp bör väljas med hänsyn till bl.a.:
• belysningsklass
• vägens typsektion
• möjligheten att placera stolpar intill vägen
• samordning med befintliga anläggningar
• drift- och underhållssynpunkter.
• rumslighet
Mittplacerad belysning kan bli svårare att genomföra på grund av minskad bredd på mittremsan. Det
är nu vanligt att endast ett räcke kommer att få plats.
Vidare används även en smal vägren och vägräcke.

Armaturer

All utomhusbelysning i offentlig miljö har idag ett
medvetet arkitektoniskt inslag. När det gäller val av
armaturer för offentlig belysning blir de estetiska
värderingarna allt viktigare. Nya armaturtyper
utvecklas där möjlighet ges att variera optik och
ljuskällor för att kunna optimera belysningen.

Belysningstekniska egenskaper som främst inverkar
på armaturens lämplighet är:
• Ljusfördelning (belysningsstyrka, spridningsvinkel, ljusutbyte)
• Avskärmningsgrad
• Verkningsgrad
Övriga egenskaper att ta hänsyn till vid val av armatur är: Hållfasthet, täthet, korrosionsbeständighet,
värmeegenskaper, projicerad vindyta, vikt samt
lämplighet för montage- och underhållsarbete.

Kvalitet

Armaturens kvalitet i sin helhet är viktig. Komponenter skall uppfylla gällande normer och krav.
Leverantören ska ange vilka komponenter som ingår och vilka ljuskälletyper som är kompatibla med
aktuella komponenter. Premiumarmaturer skall
användas där underhåll är kostsamt eller svårt .

Dokumentation

Dokumentation för armaturen gällande geometri
och reflektionsegenskaper skall finnas. För armaturen skall databeräkning kunna ske utifrån de
förutsättningar som gäller. Beräkningen skall ge en
bild över, flöden, jämnhet,medelbelysningsstyrka
och medelluminans. Armaturer bör väljas utifrån
följande:
• Hög verkningsgrad
• Låg bländning
• Kapslingsklass
• Ljustekniska egenskaper
• Låg livscykelkostnad
• Estetisk värdering (anpassas till stolpe och
omgivande miljö).
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Ljuskällor

Tre av ljuskällans egenskaper är färgåtergivning
-Ra, Ljusflöde -lm och Livslängd -service life.
Tre ljuskällor som är aktuella för vägbelysning är
högtrycksnatrium, metallhalogen och LED.
Högtrycksnatriumlampan har ”gult” ljus, lång
livslängd, mycket bra ljusutbyte men sämre färgåtergivning. Metallhalogen har ”vitt” ljus, halvbra
livslängd, bra ljusutbyte och god till mycket god
färgåtergivning. LED har ”vitt” ljus, mycket bra
livslängd, god till mycket god färgåtergivning och
bra ljusutbyte.

Tabellen visar ljusflödet vid brinntid.
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Dock är det än så länge sällsynt med LED där höga
effekter/luminansklasser krävs.
Undersökningar visar att igenkänningsgraden och
reaktionsförmågan stödjs bättre i vitt ljus än i gult ljus.
Generaliserande kan man säga att:
I gult ljus är alla bilar gula medan i vitt ljus, metallhalogen och viss LED, återges färger korrekt.
VGU 04 behandlar inte färgåtergivning.
Ljusflödet avtar med tiden och styr serviceintervallet hos anläggningen. Anläggningen måste överdimensioneras om ljusnedgången är stor.

Spektralfördelning, RA-värde och färgtemperatur
Källa: Philips ljus

CPO-TW
RA 66
Färgtemperatur 2750 K

SON-T Comfort
RA 65
Färgtemperatur 2150 K

CDO-TT
RA 85
Färgtemperatur 2800 K

CDM-T Elite
RA 90
Färgtemperatur 3000 K

Master Son-T PIA Plus
RA 25
Färgtemperatur 2000 K
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Effektreducering av belysning

Adaptationssträckor

Innan en effektreducerad/nattsläckt anläggning
projekteras måste konsekvenserna klarläggas,
dels från trafiksäkerhetssynpunkt, dels från trygghetssynpunkt. Från trafiksäkerhetssynpunkt bör
acceptabla medelluminanser respektive medelbelysningsstyrkor för respektive vägtyp uppnås efter
effektreducering.

För separat belysta plankorsningar utförda med
högmaster erfordras normalt ingen adaptationssträcka. Där belysningen upphör bör reflekterande
kantstolpar uppsättas på en sträcka av minst dubbla
adaptationssträckan, dock minst 300 m.

Av energibesparingsskäl bör effektreducering av
vägbelysningen under lågtrafiktid övervägas.
Det finns idag ingen dokumenterad erfarenhet
som påvisar någon ökning i en urladdningslampas
livslängd vid effektreducering. Livslängden hos en
LED-armatur ökar vid effektreducering.

Luminanslikformighet (Lmin/Lmed) bör vara
minst 0,4 vid effektreducering.
Lämpliga tider för effektreducering av belysningen
kan vara kl. 22.00-05.00.
Effektreducering bör inte ske vid busshållplatser,
övergångsställen, vägkorsningar och andra känsliga
områden.
Effektreducering/nattsläckning skall anpassas till
aktuell väg och den rådande trafiksituationen.
Effektreducering/nattsläckningssystemet skall vara
enkelt att uppdatera och justera tider i.
Innan projektering av effektreduceringssytem påbörjas skall system och trafiksituation noga kontrolleras och erfarenhetsåterföring från andra anläggningar genomföras.
Fasvis släckning, ”varannan eller var tredje armatur”, får inte ske då luminanslikformigheten inte kan
hållas samt att man skapar en otrygg/osäker miljö.
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Vid övergång från belysta till obelysta vägsträckor
ska adaptationssträckor utföras enligt aktuellVGU.
Medelluminans på adaptationssträckor vid olika
belysningsklasser bör vara 15-25 % av vägbelysningens belysningsnivå. Ljuspunktshöjd, ljuspunktsavstånd och avskärmningsgrad bör behållas oförändrade.

Visuell ledning

Vägbelysning på sträcka innebär nästan undantagslöst att den visuella ledningen förbättras. Hur stor
denna förbättring är, beror främst på armaturernas
utformning, ljusstyrkan och vägytans luminans. Vill
man förbättra den visuella ledningen på en väg där
det inte är aktuellt med vägbelysning, kan lysdioder
(LED) vara ett alternativ till vägbelysning och komplement till vägkantstolparna.
Speciellt i vägmiljöer som ofta ärutsatta för dåliga
siktförhållanden, som regn och dimma, bör denna
lösning övervägas. Lysdioder, tillsammans med
punktbelysning, kan även användas i konfliktpunkter i trafikplatser.
På en väg där länkarna är obelysta kan en tidig visuell varning för annalkande korsning, cirkulationsplats eller trafikplats vara önskvärd.

Trafikplatser

Broar

Trafikplatser bör belysas efter samma principer vad
gäller anläggningstyp och anläggningsgeometri,
som gäller för i trafikplatsen ingående vägsträckor
och plankorsningar. Belysningsanläggning för avfartsramper och påfartsramper bör
inom samma trafikplats utformas på likartat sätt.

Drift och underhåll

Genomgående vägar inom trafikplats ska belysas
med den belysningsklass som framgår av respektive
tabell för vägtyp. Ramper samt av- och påfarter ska
belysas med samma belysningsklass som primärvägen.
Ramper vid obelyst primärväg behöver inte belysas
om inte speciella skäl föreligger. Sådana speciella
skäl kan t.ex. vara förekomst av trafiksignaler i anslutning till sekundärväg, som vid stora trafikflöden
kan medföra köbildning vilken ska uppfattas i tid.

Vid trafikplatser där ljuspunkter och stolpar bedöms medföra en missvisande visuell ledning kan
högmastbelysning övervägas. En sådan belysning
skapar ofta en god visuell förvarning.
Vid trafikplatser/ramper där ljusmiljön lätt kan bli
förvirrande bör låga till mycket låga (höjd 6m till
1m) ljuspunkter användas för vägledande belysning.
Exempelvis kan en armatur som visuellt skiljer sig
från armaturer på huvudvägen användas.

För brobelysning gäller de regler som gäller för
vägen i övrigt. Vid placering av stolpar bör dock i
förekommande fall hänsyn tas till trafik på underliggande väg så att störning av den visuella ledningen undviks. Även för trafik som passerar
under bron bör estetiska synpunkter beaktas.
Vid placering av ljuspunkter bör beaktas att störande skuggor eller bländning inte uppkommer för
trafik under bron.
En belysningsanläggning kräver underhåll, trasiga
lampor skall ersättas och skadade stolpar bytas.
För att göra underhållet säkert ur arbetsmiljöperspektiv krävs skyddsåtgärder. Bland annat krävs
TMA-skydd vid exempelvis ljuskällebyte.
En sidoställd belysningsstolpe är enklare att serva
än en mittplacerad. För att utföra service på en
mittställd belysningsstolpe krävs oftast att två körfält görs obrukbara för trafik.
Vid cirkulationer och trafikplatser är det lämpligt
att redan i projekteringsskedet av vägen skapa uppställningsplats för bil med lift.
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Förklaring av tekniska termer

Utförliga definitioner finns i SS-EN 12665:2002.
En mer populistik förklaring i Anells ljuskällekompendium.
Ljuskällans ljusflöde
lamptillverkarens kataloguppgift vid normalt brinnläge. Korrektionen för ljusflödesändring vid icke
normalt brinnläge bör beaktas.
Observatörspositionens läge tvärs vägen:
vid beräkning av Lmed och Lmin/Lmed; observatörspositionens läge mitt i körfältet, 60 meter från
beräkningsfältet.
vid beräkning av Lmin/Lmax längs; i varje körfälts
centrumlinje där trafik i observatörsriktningen är
tillåten.
Medelluminansen på körbanan, Lmed, är det aritmetiska medelvärdet av datorberäknade punktluminansvärden på körbanan. Anges i cd/m2.
Luminansjämnheten på körbanan, Lmin/Lmed, är
kvoten mellan det lägsta värdet och det aritmetiska
medelvärdet av datorberäknade punktluminansvärden på körbanan.

Luminansjämnheten på körbanan längs vägen,
Lmin/Lmax, längs, är lägsta kvoten mellan det
lägsta och högsta punktluminansvärdet i en längsgående rad av punktluminansvärden, belägna mitt i
varje medriktat körfält.
Bländningsgrad. Kvalitetsegenskapen, den synnedsättande bländningsgraden
TI Threshold Increment (dator-) beräknas enligt
följande formel:TI = 65/Lmed 0,8 x Lv
där TI räknat i procent
Lv = ekvivalent slöjluminans för en bilförare med
blicken i körriktningen och 1grad ned mot vägbanan., cd/m 2
Lmed = vägbanans medelluminans i cd/m 2
Se vidare SS-EN 13201-3
Medelbelysningsstyrkan (horisontellt) Ehmed på
körbanan.
Belysningsstyrkejämnheten (horisontellt) på körbanan Ehmin/Ehmed eller Ehmin/Ehmax.
Ehmin/Ehmed är kvoten mellan minvärdet och det
aritmetiska medelvärdet och Ehmin/Ehmax
är kvoten mellan minvärdet och det maximala
värdet av datorberäknade belysningsstyrkor på
körbanan.
RA-index är ett index för hur god färgåtergivningen
är i förhållande till en referensljuskälla.
anges på en skala från 0-100 där 0 är sämst.
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Förskönande
belysning

IIlustration: WSP Ljusdesign

Belysning av arkitektoniska element i vägmiljöns
direkta omgivning ska försköna och ge variation i
en annars monoton miljö.

NY GÅNG- OCH CYKELBRO VÄG E
ängsplantering

Färgsätt
ningsförslag
Med
en bro
knyts sportanläggningen på västra
sidan av E22 samman med staden på den östra.
Bropelare: NCS 1500- N
Parallellt
med E22 planeras en gabionmur som
Brovajer/stag: NCS 1500- N
även separerar GC-väg från motorvägen.
Räckesstolpar, toppföljare och ramar: NCS 1500- N
Brosida: NCS 4500-N

ängsplantering

Fojab Arkitekter
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E22 KALMAR
ängsplantering

Fojab Arkitekter

ängsplantering

Fojab Arkitekter
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Exempelsträcka
E22 genom Kalmar

Exempelsträcka
E22 genom Kalmar

På följande sidor kommer belysningsteorier för
energibesparing av en vägsträcka att tydliggöras.
Exempelsträckan är E22 genom Kalmar.
Vissa lösningar kan upplevas som motstridiga i
förhållanden till tidigare diskussion men beakta att
ljusmiljöer aldrig är generella. Tolkningar av teorier
krävs för en genomförbar anläggning.
Vägsträckan sektioneras avseende hur belysningen
skall utföras. Valet av indelning i karaktärzoner
grundar sig i hur bebyggelsen och trafikintensiteten
ser ut.

Landsbygd

På Landsbygden finns få trafikplatser och mycket
liten del bebyggelse av publikt intresse. Ljusmiljön
utmed vägen är mörk.
Trafikbelysning krävs ej men belysning ska enligt
VGU04 övervägas vid exempelvis följande platser.
• Planskild trafikplats med stor ”komplexitet”
• Cirkulationsplatser ska alltid belysas
• Busshållplatser med stort antal fotgängare
och tät fordonstrafik
• Rastplatser
• Vägtrafiktunnlar och långa vägportar
• Vid störande eller missledande ljus.
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Stadsnära landsbygd

I den stadsnära landsbygden tilltar trafikintensiteten
något och trafikplatser blir fler och större. Bebyggelsen utmed vägen kan vara av publikt intresse samt att
miljön är generellt ljus. Enligt VGU04 krävs belysning av ramper och trafikplatser.
Effektbelysning av exempelvis broar skall utföras för
att försköna men även för att påvisa den kommande
förändringen i vägmiljön då man snart ankommer
staden.

Stad

I staden är trafikintensiteten högre och trafiksituationen svårare. Bebyggelsen utmed vägsträckan är
av publikt intresse och ljusmiljön är ljus, kanske till
och med störande. Enligt VGU04 krävs belysning av
ramper och trafikplatser.

Belyst trafikplats
Karaktärzoner
		Landsbygd
		Stadsnära landsbygd
		Stad

Karaktärzon Stad
Princip för stolplacering
Sidoställd med kort arm.
Mittremsan förses med ledande ljus -pollare.
Stolphöjd
Väg 10m
Ramp 8m
Armaturtyp
Armatur skall vara ur premiumsegmentet
med planglas.
Styrning
All belysning skall vara behovs- och eller tidsstyrd.
Behovsstyrning avser även skymningständning.
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Effektreducering/nattsläckning
Vägbelysningen skall vara utrustad med effektreducering som minskar energianvändningen då vägen
är lågtrafikerad.
Tider
100% 		
06.00-08.59,
		
15.00-20:30
reducering
05.00-05.59
		
20.31-00.59
släckt		
01.00-04.59, + dagsljus
Belysningskrav
Trafikbelysning enligt VGU04
Trafikplatser enligt VGU04.
Estetisk belysning
Broar förses med effektbelysning.

Karaktärzoner
		Landsbygd
		Stadsnära landsbygd
		Stad

Karaktärzon Stadsnära landsbygd
På den här sträckan är det relativt kort mellan trafikplatser och därför har vi valt att använda trafikbelysning längs hela sträckan även då man skulle
kunna avstå.

Effektreducering/nattsläckning
Vägbelysningen skall vara utrustad med effektreducering som minskar energianvändningen då vägen
är lågtrafikerad.

Princip för stolplacering
Sidoställd med kort arm.
Mittremsan förses med ledande ljus -pollare.

Tider
100% 		
		
reducering
		
släckt		

Stolphöjd
Väg 10m
Ramp 8m
Armaturtyp
Armatur skall vara ur premiumsegmentet
med planglas.
Styrning
All belysning skall vara behovs- och eller tidsstyrd.
Behovsstyrning avser även skymningständning.
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06.00-08.59,
15.00-20:30
05.00-05.59
20.31-00.59
01.00-04.59, + dagsljus

Belysningskrav
Trafikbelysning enligt VGU04
Trafikplatser enligt VGU04.
Estetisk belysning
Landmärke med mervärde kan belysas

Karaktärzoner
		Landsbygd
		Stadsnära landsbygd
		Stad

Karaktärzon landsbygd
Belysning uppförs om behov föreligger endast vid:
• Planskild trafikplats med stor ”komplexitet”
• Cirkulationsplatser ska alltid belysas
• Busshållplatser med stort antal fotgängare
och tät fordonstrafik
• Rastplatser
• Vägtrafiktunnlar och långa vägportar
• Vid störande eller missledande ljus.
Princip för stolplacering
Sidoställd med kort arm.
Stolphöjd
Väg 10m
Ramp 8m
Armaturtyp
Armatur skall vara ur volymsegmentet
med planglas.
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Styrning
All belysning skall vara behovs- och eller tidsstyrd.
Behovsstyrning avser även skymningständning.
Effektreducering/nattsläckning
Ingen effektrducering vid trafikplatser
Belysningskrav
Trafikplatser enligt VGU04.
Estetisk belysning
Broar förses med effektbelysning.

Belyst trafikplats
Karaktärzoner
		Landsbygd
		Stadsnära landsbygd
		Stad

Ledande
belysning

Foto: Deltalux

Ledande belysning
Belysning med låg installerad effekt och endast med
ledande funktion. Armaturen används som pollare
eller ytmonterad på befintlig stolpe.
Armaturen skall vara dimensionerad så att den ej
blir bländande men ändå tillräckligt luminant för
att synas i sämre väderförhållanden.
Lämplig lösning för att minimera risken för bländning är att belysa en yta istället för att låta den
lysande ytan vara ljuskällan.
Vid mittplacerade belysningsstolpar kan med fördel
en armatur som kläms runt stolpen användas.

Armaturen kan lämpligtvis konstrueras för ”multianvändning” där den exempelvis kan varna för
olycka på vägsträckan.
Armaturen kan utformas med olika ljusfärg i färdriktning respektive mötande riktning.

Sundsvall - Timrå foto: Deltalux
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Konceptskiss: WSP ljusdesign

Orrberget foto: Deltalux

Pollare från Deltalux
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Principlösningar
stolpplacering

Principlösning - väg

Sidoställd belysning
utan arm.

Sidoställd belysning
med arm.
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Principlösning - väg

Mittplacerad belysning
utan arm.

Mittplacerad belysning
med arm.
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Principlösning - väg

Sidoställd belysning utan
arm. Ledande ljus på pollare
placerad i mittremsan.

Sidoställd belysning utan
arm. Ledande ljus monterad
på belysningsstolpar.
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Principlösning - väg

Belysning med ledande ljus placerat på
belysnings-stolparna
i mittremsan.

Ledande ljus placerat
som pollare i
mittremsan.

Ledande ljus placerat som pollare
i mittremsan och
sidoställt.
Den sidoställda belysningen kan vara
riktningsberoende.
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Principlösning - ramp

Ledande ljus placerat som
pollare i mittremsan. Belysningsstolpar på ramp är
lägre än övriga stolpar.

Ledande ljus placerat som
på stolpar vid ramp. Belysningsstolpar på ramp är
lägre än övriga stolpar.

Ledande ljus placerat som
pollare i mittremsan. Ramp
markerad med en grupp
pollare i skärningen.
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Principlösning - ramp

Ledande ljus placerat på
belysningsstolparna i mittremsan.
Belysningsstolpar på ramp
är lägre än övriga stolpar.

Ledande ljus placerat som
på belysningsstolparna i
mittremsan samt stolpe
vid avfart.

ledande ljus

Ledande ljus placerat
som pollare i mittremsan.
Ramp markeras med ledande ljus på belysningsstolpe samt pollare
utmed ramp.
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Principlösning - avfartsmarkering

Avfartsmarkering i neutral
kulör där stolpar finns.
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Principlösning - avfartsmarkering

Avfartsmarkering i avvikande
kulör där stolpar finns.
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Principlösning - avfartsmarkering

Avfartsmarkering i neutral kulör där stolpar saknas.
Markerad ”skärning” med avvikande kulör. Tätare
stolpavstånd ju närmare avfart.
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Principlösning - avfartsmarkering

Avfartsmarkering i avvikande kulör där stolpar
saknas. Tätare stolpavstånd ju närmare avfart.
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Exempelsträcka

E22 genom Kalmar
Trafikplats Berga - Trafikplats Ölandsleden

Exempelsträcka

E22 genom Kalmar: Trafikplats Berga - Trafikplats Ölandsleden
Karaktärzon Stad

Princip för stolplacering
Sidoställd med kort arm.
Mittremsan förses med ledande ljus i form
av pollare.
Stolphöjd
Väg 12m
Ramp 8m
Armaturtyp
Armatur för väg skall vara ur premiumsegmentet
samt ha planglas.
Armatur för ramp kan vara ur volymsegmentet.

Effektreducering/nattsläckning
Vägbelysningen skall vara utrustad med effektreducering som minskar energianvändningen
då vägen är lågtrafikerad. Tider anpassas efter
mätningsresultat avseende timtrafik.
Belysningskrav
Trafikbelysning enligt VGU04
MEW4
Trafikplatser enligt VGU04.
Estetisk belysning
Broar förses med effektbelysning

Styrning
All belysning skall vara behovstyrd och eller tidsstyrd.
Behovsstyrning avser även skymningständning.

Projekteringen börjar med målformulering i
vilken konceptlösning och VGU-krav fastställs.
Belysnings utförs sidoställd med kort arm.
Den primära anledning till sidställd placering är ur driftoch underhållssynpunkt.
Mittremsan förses med ledande ljus i form av pollare som
skall underlätta orientering då nattsläckning används.
Armatur skall vara ur premiumsegmentet och ha planglas.
Ramper kan utföras med armatur ur volymsegmentet men
med planglas. Armaturvalet grundas på driftsäkerhet och
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minimerat behov underhåll. Anledning till att planglas
används är att behovet av mindre stökig ljusmiljö är större
än någon meters ökat stolpavstånd. Planglas smutsas inte
i samma utsräckning som kupat glas samt att planglas är
riktigt glas medan kupat glas oftast är polykarbonat.
Belysningsanläggningen utformas med styrsystem som
tillåter både effektsänkning samt nattsläckning. Systemet
skall vara enkelt att justera både tider och funktioner i.

Dimensioneringsdata

ÅDT är mindre än 70000.
Ur VGu 04 tabell 3-3 bedöms trafikmiljöns svårighetsgrad till att vara
normal vilket ger luminansklass
MEW4.

VGu 04 Tabell 2-2 ger MEW 4 följande kriterier som kommer att användas
i beräkning.
I
0.75cd/m2
Uo
0,4
Uo min 0,15
TI
15
SR
0,5
Ytbeläggningens egenskaper finns i
VGU 04bilaga 3. tabell 3-1, 3-2 och
3-3.

På Trafikverkets websida finns mätningar
avseende ÅDT upplagda. Timtrafik kan
oftast erhållas från Vectura.
27,0
0,5
3,0

3,5

3,5

6,0

Typsektion sträckan Ölandsleden - Berga
Givna förutsättningar gällande vägbredd.
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10,5

Luminansklasser för vägar finns i VGU
04. Vägens svårighetsgrad kan bedömas
med hjälp av text i VGU 04.
Typsektion av vägen erhålls från vägprojektör eller kan mätas upp från ritning.
Mätning på plats skall bara utföras
av person som har behörighet att
arbeta i vägmiljö.

Med timtrafiksmätningen kan tider för nattsläckning och effektsänkning bestämmas.
Tidstyrning kombineras med dagsljusstyrning.

1100
1000
900
800

06.00-08.59,
15.00-20:30

reducering
		

05.00-05.59
20.31-00.59

släckt		

01.00-04.59, + dagsljus
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100% 		
		

1200

700
600
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500
400
300
200
100
0
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Måndag 100308, Norrgående riktning
1200

Helgdag
Tider
100% 		
		

07.00-08.59
15.00-20:30

reducering
		

05.00-06.59
20.31-00.59

släckt		

01.00-04.59, + dagsljus

1100
1000
900

antal fordon

800
700
600
fordon

500
400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
tid

Lördag 100306, Norrgående riktning
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Konceptskiss

Skiss nedan är målsättningen för teststräckan.
Sidoställd stolpe med arm.
Mittremsan förses med ledande ljus i form
av pollare.
Stolphöjd
Väg 12m
Ramp 8m
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stolphöjd väg 12m
armlängd 1,5 m

Sidställd vägbelysning
Sidställd rampbelysning
Mittplacerad ledande belysning
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Beräkningsdata

På följande sidor presenteras beräkningsutdata för
väg och ramp. Jämförande beräkningar för både
premiumarmatur och volymarmatur. Produkt som
beräkningar är utförda på finns av liknande modell
från andra leverantörer.

Stolpe med arm
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Projekt 1
18.11.2010

WSP Ljusdesign
Box 2131
Beräkningsresultat
55002 Jönköping

premiumarmatur

Handläggare Kent Hulusjö
Telefon 036 304371
Fax
e-post kent.hulusjo@wspgroup.se

Sidställd Premium @ 12m / Ljustekniska
resultat
LPH: 12m

Arm: 2m
Lutning: 0 grader
25.00
m
Stolpavstånd:
55m
Ytbeläggning: N2
22.00
Ytbeläggning våt vägbana: W2

4

2

14.50

7.50
1

0.00

3

-3.00
0.00

55.00 m

Underhållsfaktor: 0.57

Skala 1:437

Bedömningsfält lista

Philips Iridium SGS454 1xSON-TP250W FG P4

1

Bedömningsfält Körbana 1
Längd: 55.000 m, Bredd: 7.500 m
Rutsystem: 17 x 6 Punkter
Tillhörande gatudetaljer: Körbana 1.
Ytbeläggning: N2, q0: 0.070, Ytbeläggning (vått): W2, q0 (vått): 0.150
Vald belysningsklass: MEW4
(Alla fotometriska krav uppfylls.)
Är-värde enligt beräkning:
Bör-värde enligt klass:
Uppfylls/uppfylls ej:

Lmed [cd/m²]
1.08
≥ 0.75

U0
0.6
≥ 0.4

Ul
0.6
/

TI [%]
11
≤ 15

SR
0.7
≥ 0.5

U0 (vått)
0.21
≥ 0.15
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Projekt 1
18.11.2010

WSP Ljusdesign
Box 2131
Beräkningsresultat
55002 Jönköping

Handläggare Kent Hulusjö
Telefon 036 304371
Fax
e-post kent.hulusjo@wspgroup.se

volymarmatur

Sidställd Volym @ 12m / Ljustekniska
resultat
LPH: 12m

Arm: 2m
Lutning: 0 grader
25.00
m
Stolpavstånd:
55m
Ytbeläggning:
N2
22.00
Ytbeläggning
våt vägbana: W2

4

2

14.50

7.50
1

0.00

3

-3.00
0.00

55.00 m

Underhållsfaktor: 0.57

Skala 1:437

Bedömningsfält lista

Philips Selenium SGP 340 FG 1xSON-TPP250W P2

1

Bedömningsfält Körbana 1
Längd: 55.000 m, Bredd: 7.500 m
Rutsystem: 17 x 6 Punkter
Tillhörande gatudetaljer: Körbana 1.
Ytbeläggning: N2, q0: 0.070, Ytbeläggning (vått): W2, q0 (vått): 0.150
Vald belysningsklass: MEW4
(Alla fotometriska krav uppfylls.)
Är-värde enligt beräkning:
Bör-värde enligt klass:
Uppfylls/uppfylls ej:
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Lmed [cd/m²]
0.87
≥ 0.75

U0
0.6
≥ 0.4

Ul
0.4
/

TI [%]
7
≤ 15

SR
0.8
≥ 0.5

U0 (vått)
0.28
≥ 0.15

Projekt 1
18.11.2010

WSP Ljusdesign
Box 2131
Beräkningsresultat
55002 Jönköping

premiumarmatur,

Handläggare Kent Hulusjö
Telefon 036 304371
Fax till 70% ljusflöde
effektreducerad
e-post kent.hulusjo@wspgroup.se

Sidställd Premium @ 12m effektreducerad / Ljustekniska
resultat
LPH: 12m

Arm: 2m
Lutning: 0 grader
25.00
m
Stolpavstånd:
55m
Ytbeläggning: N2
22.00
Ytbeläggning
våt vägbana: W2

4

2

14.50

7.50
1

0.00

3

-3.00
0.00

55.00 m

Underhållsfaktor: 0.57

Skala 1:437

Bedömningsfält lista

Philips Iridium SGS454 1xSON-TP250W FG P4

1

Bedömningsfält Körbana 1
Längd: 55.000 m, Bredd: 7.500 m
Rutsystem: 17 x 6 Punkter
Tillhörande gatudetaljer: Körbana 1.
Ytbeläggning: N2, q0: 0.070, Ytbeläggning (vått): W2, q0 (vått): 0.150
Vald belysningsklass: MEW4
(Alla fotometriska krav uppfylls.)
Är-värde enligt beräkning:
Bör-värde enligt klass:
Uppfylls/uppfylls ej:

Lmed [cd/m²]
0.76
≥ 0.75

U0
0.6
≥ 0.4

Ul
0.6
/

TI [%]
10
≤ 15

SR
0.7
≥ 0.5

U0 (vått)
0.21
≥ 0.15
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Ramp - Beräkningsresultat volymarmatur
Projekt 1
WSP Ljusdesign

LPH: 8m 23.11.2010
Arm: 1m
Lutning: 0 grader
Stolpavstånd: 30m
Ytbeläggning: N2
Ytbeläggning
våt vägbana: W2

Handläggare Kent Hulusjö
Telefon 036 304371
Fax
e-post kent.hulusjo@wspgroup.se

Box 2131
55002 Jönköping

RAMP Volym @ 8m / Ljustekniska resultat
8.00 m

3

6.00
1

0.00

2

-1.50
0.00

30.00 m

Underhållsfaktor: 0.57

Skala 1:258

Bedömningsfält
lista SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P3X
Philips Selenium
1

Bedömningsfält Körbana 2
Längd: 30.000 m, Bredd: 6.000 m
Rutsystem: 17 x 6 Punkter
Tillhörande gatudetaljer: Körbana 2.
Ytbeläggning: N2, q0: 0.070, Ytbeläggning (vått): W2, q0 (vått): 0.150
Vald belysningsklass: MEW4
(Alla fotometriska krav uppfylls.)
Är-värde enligt beräkning:
Bör-värde enligt klass:
Uppfylls/uppfylls ej:
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Lmed [cd/m²]
0.87
≥ 0.75

U0
0.5
≥ 0.4

Ul
0.6
/

TI [%]
6
≤ 15

SR
0.5
≥ 0.5

U0 (vått)
0.36
≥ 0.15

Ramp - Beräkningsresultat premiumarmatur
Projekt 1
WSP Ljusdesign

LPH: 8m 23.11.2010
Arm: 1m
Lutning: 0 grader
Stolpavstånd: 30m
Ytbeläggning: N2
Ytbeläggning
våt vägbana: W2

Handläggare Kent Hulusjö
Telefon 036 304371
Fax
e-post kent.hulusjo@wspgroup.se

Box 2131
55002 Jönköping

RAMP Premium 0,57@ 8m / Ljustekniska resultat
8.00 m

3

6.00
1

0.00

2

-1.50
0.00

30.00 m

Underhållsfaktor: 0.57

Skala 1:258

Bedömningsfält lista

Philips Iridium SGS253 FG 1xSON-TPP100W TP P3

1

Bedömningsfält Körbana 2
Längd: 30.000 m, Bredd: 6.000 m
Rutsystem: 17 x 6 Punkter
Tillhörande gatudetaljer: Körbana 2.
Ytbeläggning: N2, q0: 0.070, Ytbeläggning (vått): W2, q0 (vått): 0.150
Vald belysningsklass: MEW4
(Alla fotometriska krav uppfylls.)
Är-värde enligt beräkning:
Bör-värde enligt klass:
Uppfylls/uppfylls ej:

Lmed [cd/m²]
0.88
≥ 0.75

U0
0.5
≥ 0.4

Ul
0.7
/

TI [%]
6
≤ 15

SR
0.5
≥ 0.5

U0 (vått)
0.38
≥ 0.15
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Belysning av broar
E22 genom Kalmar
Effektbelysning av broar:
- vid Trafikplats Ölandsleden
- vid Tyska vägen över E22
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Resonemang om belysning av broar i vägmiljö

Utformningen av broar i vägmiljö redovisar ett
brett spektrum av form och skala. Materialen är av
mer enhetlig karaktär, främst betong. Järn och trä
förekommer också men i mindre utsträckning.
Vägverket/Trafikverket har ett antal standardlösningar på broars utformning vilka dominerar
brofloran längs våra vägar. De aktuella broarna i
Kalmar är exempel på dessa. Med andra ord är de
inte utformade med tanke på skönhet och karaktär i
första hand, men de är enkla och funktionella.
Idén att belysa broar och då främst längs de större
vägarna har sin bakgrund i den monotona upplevelse det ofta är att resa i bil genom ett mörkt och
glest bebyggt landskap. Mötet med en upplyst bro
kan temporärt höja vakenheten och intresset för
vägen och landskapet. Försök har också gjorts att
belysa växtlighet och konstverk vid sidan av vägen
med samma avsikt.
Belysning av broar och andra konstbyggnader
längs vägen kan ockaså signalera för resenären att
man närmar sig en viss plats eller ort. Också för de
kringboende kan en väl utförd effektbelysning ha
sitt värde.
Sammanfattningsvis kan brobelysning i landsvägsmiljö främst karaktäriseras som ett trafiksäkerhetsfrämjande och/eller informativt inslag i
vägtrafikantens upplevelsespektrum. Den estetiska
effekten, som dock kan vara av avsevärd magnitud,
är nog i de flesta fall främst beroende av det belysta
objektets eget skönhetsvärde.

Förhållningssätt till dekorativ belysning
i vägmiljöer

Belysning i vägmilö har oftast en rent praktisk och
vägledande funktion. Vi ska se hur och vart vi ska
köra. När man tänker sig att utforma delar av en
belysningsanläggning i ett rent estetiskt syfte måste
vissa grundläggande aspekter beaktas t.ex att den
dekorativa belysningen inte försvårar orienteringsförmågan hos förare på vägen utan helst underlättar den. Vidare bör man var uppmärksam på och
göra klart för sig, att själva vägbelysningen och
övrig omgivande belysning inte släcker ut en kanske
väl utformad effektbelysning som inte kan konkurrera med de högre effekterna hos övrig gatu/vägbelysning. Samverkan är ledordet.
Effekt- och fasadbelysning har tidigare använ
främst i städerna för att framhäva estetiska kvalitéer och arkitektoniska förtjänster hos byggnader
av olika slag. Vägbelysningens syfte har varit rent
funktionell.
Idag kan vi med ny teknik åstadkomma färgspel och
föränderligt ljus utan större svårigheter. Med andra
ord kan vi på ointressanta och banala byggnadselement, i mörkret, projicera helt andra berättelser
än vad dagsljuset låter oss ana. Denna frihet som
tekniken ger oss är dock inte alls oproblematisk,
tvärtom.
Man bör utveckla en medveten, långsiktig och övergripande strategi för ljusplaneringen längs vägarna
främst runt tätorterna.
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Tekniska möjligheter och begränsningar

Som nämnts tidigare har den tekniska utvecklingen
inom belysningsområdet öppnat för en stor frihet
vad gäller färg och form och andra effekter. Som
alltid vid offentlig belysning är det dock väsentligt
att inte låta möjligheterna styra det goda omdömet.
LED-ljuskällorna med RGB-funktion ger stora
möjligheter att kalibrera färgsättning på ett känsligare sätt än med de filtrerade ljuskällorna. Dock blir
den tekniska utrustningen också i vissa avseenden
känsligare än de robusta strålkastarna med t.ex.
urladdningslampor. Men med ett välgjort utförande
av såväl armaturer som installationer bör det inte
föranleda fler problem än tidigare teknik.
En av svårigheterna med belysningsinstallation
av dekorativ art i vägmiljöer av denna typ, motortrafikled/ motorväg, är tillgängligheten för underhåll. Nedsmutsningen av armaturerna och deras
glas/linser är ett stort problem som dock med mindre apparater eventuellt kan minskas. Livslängden
för LED-ljuskällorna är förväntat lång och driftsäker varför underhållsintervallen kan bli betydligt
längre än med tidigare teknik.

cirka 7,5m till mitten av bron
pelaren ca 5m hög

Principskiss för projiceringen av ljuset på pelare och brovalv.
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Detta förslags specifika krav
Vi eftersträvar i detta förslag en ljuseffekt som
bygger på mycket smala ljusstreck. Detta är inte
helt lätt att åstadkomma utan avancerad optik
och kraftiga ljuskällor. På marknaden finns
dock armaturer som till stor del utför det önskade resultatet med viss reservation. Kontakter
har tagits med experter för att utröna om det
kan låta sig göras med rimliga medel. I vilket
fall som helst kvarstår idén om ett grundläggande “ljusbygge” för att accentuera brons struktur.

Förslag till enhetlig belysning

Ljussättningsidén ska kunna appliceras på ett flertal
broar, eventuellt med individuella tillägg, föreslår
vi att en stram och återhållen lösning utgör grundkonceptet.
Pelare och brovalv belyses från armaturer bestyckade med LED, vita/färgade eller med RGB funktion
(färgval måste diskuteras fram med representanter
för väghållaren samt den personal som ansvarar för
drift och underhåll). Endast en smal remsa av ljus
projiceras ut från varje armatur. Ljussättningen syftar inte att åstadkomma “belysning” under broarna
men däremot en stark effekt som förstärker brons
form och accentuerar rummet under brovalvet.
Grundvarianten innebär att ljuskäglan/linjen
stryker längs pelarnas sidor mot körbanorna och
upp i taket i brons längdriktning, på tvärs mot
körbanan. Den bild ljusstrecken åstadkommer
på främst valvet kan varieras på de olika broarna
genom att vrida armaturerna för att låta ljusstrålarna korsas och bilda mönster. Även pelarnas
ljussättning kan varieras i viss mån.

Skulle man välja att använda RGB-varianten med
programmerbar styrning kan man med ett återhållet färgat ljus skapa en effektfull ljussättning som
dessutom kan ändra utseende efter beställararens/
brukarens goda omdöme som dock bör kompletteras med en erfaren och sakkunnig expertis.

Ljussättningskonceptet kan skapa en samhörighet och
identitet på en längre sträcka med flera broar.

Armaturerna monteras med beslag runt pelaren cirka 30 cm från tak och pelare.
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Skisser/ visualiseringar av de bärande dragen i ljussättningen

Belysningskonceptet bygger på smala ljusstrålar som understryker brons formspråk.

För att åstadkomma en mycket smal och jämn ljusbild krävs en relativt avancerad optik. I avvaktan på
att det klargörs hur denna ska konstrueras och integreras i en armatur av rimlig storlek får vi tänka oss
att ljusbilderna kan te sig som på bilden nedan. Vid
7,5m längd har ljuskäglan vidgats från 0,1 m till ca.
0,5 m bredd.
Vi har två gröna pelare på ömse sidor om de körfält vi
färdas på in under tunneln. Det mötande körfältets
bortre pelare får rött ljus mot oss och vice versa i den
mötande trafikens riktning.
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En blå ton läggs på slänterna med hjälp av 2-3
strålkastare på vardera sidan av bron, bestyckade
med metallhalogen- eller LED-ljuskällor. Detta ljus
ska upplevas som svagt “pudrat” på de stenlagda
slänterna. Ljusfärgerna ska stämmas av väl.
För att öka lyskraften på belysningen under bron
kan släckning av närmaste, i det här fallet linhängda
armaturerna, övervägas. Deras syfte och funktion
övertas av effektljuset.
Samspelet med den övriga vägbelysningen är viktig
och bör beaktas särskilt noga.

Visualisering av troligt resultat med standardarmaturer.

På väg 21, Önnestad/Kristianstad finns en
liknande installation.
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Alternativa möjligheter till förslaget
körriktning

↓

↓
Bilden ovan visar en schematisk bild det enklaste av
alternativen. Man kan sedan tänka sig att lägga till
ytterligare ljuslinjer, korsa linjerna på olika sätt i taket, variera färgerna etc.
Det har inte nämnts tidigare men varje enskild bro
kunde dessutom få sin egen “stämpel” i form av en
ljusbild projicerad från en sk. Gobostrålkastare, på
en central pelare, en stödmur eller kantbalk. Men
då är vi inne på en apparatur som kräver en djärv
beställare och framförallt en aktiv driftpersonal.
Bron under Trafikplats Ölandsleden ligger i sned
vinkel över vägen och detta innebär förstås också att
man måste vara noggrann vid montering och riktning
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körriktning

↓

↓

av armaturerna för att inte åstadkomma bländning
av trafikanterna vilket dock torde vara en liten risk
med tanke på föreslagen monteringshöjd och den
skarpt styrda ljusstrålen.

Maximal bestyckning
av pelare, ljuslinjer i
fyra riktningar.

Teknisk lösning - val av armatur

Förslaget att åstadkomma smala linjer av ljus i
broarnas valv kräver en avancerad optik och kraftfulla ljuskällor. Det som i skrivande stund finns att
tillgå på marknaden kan sannolikt åstadkomma ett
resultat som blir tillfredsställande. Dock erbjuds det
inte mer än ett litet fåtal armaturer som enligt leverantörerna ska kunna uppfylla kraven.
För att utröna armaturernas lämplighet vad gäller
ljusfunktionen blir det nödvändigt att göra provbelysningar. Vad gäller deras motståndskraft i den
kärva vägmiljön får andra tester göras, men det kan
nog betraktas som ett mindre problem än själva
belysningsförmågan då kvaliten på utomhusarmaturer i allmänhet numera är mycket hög.
I dagsläget är det fortfarande så att armaturerna tills
största delen är bestyckade med antingen metallhalogenlampor eller med glödljushalogen.
Utvecklingen går dock snabbt framåt. Men leverantörerna hinner inte riktigt med att anpassa sina
produkter för LED i den fart som efterfrågan ökar.
För detta brobelysningsprojekt, och andra, vore det
bäst att använda LED som ljuskällor av tidigare angivna skäl, lång brinntid, låg energiförbrukning, litet
format mm.

Standardarmaturer för linjeljuset
De armaturer som tycks kunna uppfylla kraven i tillräckligt stor grad för att komma ifråga för ett prov
är följande:
-Grazer LED, från PHILIPS,
-Yota, från iGuzzini
-Edo1, från Martini S.p.a.
Tills vidare är endast Grazer bestyckad med LED
men benägenheten att tillgodose kundens intresse
ökar med antalet armaturer som kan komma ifråga
så det torde inte behöva bli något problem att få
fram armaturerna med LED-ljuskällor.
Det blå ljuset på slänterna
För att åstadkomma det blå ljuset på slänterna under brovalven, vid sidan av vägbanorna, finns ett
stort urval av armaturer från olika tillverkare. Det
är nu också gott om standardstrålkastare bestyckade
med LED.
Eftersom samstämmigheten mellan ljusfärgerna är
av största vikt kan det vara lämpligt att installera
strålkastare med RGB-funktion så att det blå ljuset
kan stämmas i rätt nyans.
Exempel på armaturer:
- LINEOS RGB, från Exterieur Vert Targetti/
- BEGA 7557 53W, från BEGA/ Ateljé Lyktan
- Ledline2, från Philips Lighting.

Kontakt har tagits med ett tyskt optikföretag som,
utifrån givna förutsättningar, kommit fram med ett
sätt att göra en strålkastare som uppfyller kravet på
en smal ljuslinje och som når till 7.5 m (hälften av
ena sidans brospann vid Ölands trafikplats) med acceptabel ljusmängd och skärpa.
Men eftersom armaturutveckling inte ingår i denna
fas av projektet har vi tills vidare inte gått framåt
med detta utvecklingsarbete.
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