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Rätt belysning för en ljusare värld
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En plats kan upplevas på många olika sätt, be-
roende på vilket ljus som omger den. I en allt-
för skarp belysning kan en gångväg kännas lika 
skrämmande - som den skulle ha gjort om den 
låg i totalt mörker.

Men med rätt ljussättning kan en promenad på 
samma gångbana uppfattas som riktigt trivsam.
– Det är en balansgång mellan lagom ljus på den 
som går där, och på omgivningen runt omkring, 
förklarar ljusarkitekten Parviz Dadgostar, på före-
taget Archidea i Göteborg.

Parviz Dadgostar vet vad han talar om. Ar-
chidea har nämligen ett samarbete med Trafik-
kontoret i Göteborg, Park & Naturförvaltningen 
och de olika stadsdelsnämnderna inom ramen för 
projektet ”Trygg, vacker stad”. 

Där går de olika aktörerna tillsammans igenom 
alla viktiga stråk runt om i stan, som upplevs som 
osäkra, otrygga eller fula av invånarna.
– Sen är det vår uppgift att lysa upp, skapa effek-
ter och försköna, förklarar Parviz Dadgostar. 

Stora satsningar på trygghet i städerna och 
tillgång till ny teknik, har resulterat i en alltmer 
upplyst tillvaro för medborgarna. 

Men offentligt ljus är inget nytt begrepp, för-
klarar Parviz Dadgostar. Det är snarare medve-
tenheten om ljusets betydelse i samhället som har 
ökat. 
– Belysning betyder mer för tryggheten hos med-
borgarna, än vad man har trott, säger han 
Säkerhet är förstås viktigt. Men den handlar i 
första hand om ordentligt upplysta trottoarer 
och vägrenar, så både fotgängare och bilister kan 
känna sig säkra i trafiken. 

Trygghet däremot, är mer komplicerat än så, 
förklarar ljusarkitekten.
– Om man enbart placerar lyktstolpar längs en 
gångstig, så är den som går där upplyst i ett kom-
pakt mörker. Det skapar mer otrygghet än trygg-
het, utvecklar han resonemanget

Då är det till och med bättre tvärtom, att vägen 
ligger i mörker och omgivningen är upplyst. 

Att själv vara den som är dold för omgivning-
en, inger en större trygghetskänsla.

Men det räcker ändå inte för att skapa lugn och 
ro under promenaden.
– Det måste vara vackert också, med behagligt 
ljus, hårt eller mjukt beroende på sammanhanget, 
säger han.

Med hjälp av olika slags ljussättningar kan en 
miljö bli mer tilldragande än tidigare. Att fler 
människor rör sig i ett område, kan skapa minst 
lika mycket trygghet som en knivskarp strålkas-
tare i nattmörkret.

Eller så kan ljussättning handla om något så 
enkelt som att visa att något vackert, som ingen 
tidigare har lagt märke till – faktiskt existerar i 
stadsbilden.
– Vi satte en ljusspot på en staty i Vasaparken och 
plötsligt upptäckte folk att den stod där, ger Par-
viz Dadgostar som exempel.

I de nya ljusa tiderna, har ljusdesigners och 
arkitekter överträffat varandra i storslagna instal-
lationer. Spektakulära utomhusbelysningar - har 
dykt upp på de mest oväntade platser runt om i 
landet. Grå kontorsbyggnader har fått nytt sken, 
liksom halvfärdiga byggen och ensliga industri-
områden.

En del av de nya ljusen och färgerna kan stads-
invånarna tacka den nya LED-tekniken för. 

Den är en slags ljusdiodersystem som är ener-
gisnålare än annat ljus – och därmed mer miljö-
vänligt.

LED-tekniken är användbar när ljusdesignern 
vill skapa ett skiftande ljus, i olika färger och läng-
der Det går att få fram fantastiska ljusspel, med 
tusentals lysdioder utan att förbruka mer energi 
är en vanlig hushållsmaskin.

Fortfarande kräver dock tekniken en hel del 
kunskap för att effekten ska bli den eftersträvade. 

Det är till exempel svårt att återgå omgivning-
ens naturliga färger med LED. Därför är använd-
ningsområdena fortfarande begränsade.
– Det funkar vid effektbelysning, när vi vill skapa 
ett starkt blått, rött eller grönt ljus, förklarar Par-
viz Dadgoster.

Men troligen så kommer tekniken att finslipas, 
och bli lika effektiv som andra ljuskällor så små-
ningom, menar användarna. 

LED-tekniken förutspås bli framtidens belys-
ning, på grund av dess energisnålhet och långa 
livslängd.

Fast, enligt Parviz Dadgostar är den ”vanliga” 
tekniken inte heller någon stor miljöbov, jämfört 
med andra verksamhetsområden.
– Belysning är mer energimässigt utvecklat än nå-
got annat område i dagens samhälle, hävdar han.

Utvecklingen mot en ljusare värld lär heller inte 
avstanna, gissar Parviz Dadgostar. Ju mörkare och 
komplexare vår värld ter sig för oss, desto större 
behov har vi av trygghet och ljus i alla former. 
– Under dagen ser man allt som är fult i en stad, 
men under kvällstid har vi chans att visa upp en-
bart det som är vackert, säger han.

Lotta Engelbrektson

LED (Light Emittling Diode) – 
lysdiod på svenska.

Det handlar om trygghet och säkerhet i första hand. Men också om något vackert att 
vila ögonen på. Ny teknik och ökad medvetenhet har placerat den offentliga belys-
ningen i strålkastarljuset. 

Ljusmast – Under 
kvällstid finns 
chans att visa 
upp det vackra 
som finns i 
staden.

Liten staty – Plötsligt upptäckte folk 
statyn närt vi satte en ljusspot på den


