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Göteborg satsar på ljus

Bra exempel. Centralstationens fasadbelysning är en av förebilderna inför skapandet av
Göteborgs nya ljuspolicy. Policyn beräknas vara klar nästa höst, men innan den antas måste
den godkännas av politikerna. Bild: Bengt Christian

GÖTEBORG: En mörk stad är en otrygg stad. Nu storsatsar Göteborg på
ljus. Med en ny policy ska gångtunnlar och fasadbelysningar bli både
snyggare och säkrare.

Var femte göteborgare känner sig otrygg utomhus på kvällen, enligt Brottsförebyggande rådet.
Kvinnorna är fler än männen.

Med en ny ljuspolicy hoppas Göteborgs stad skapa en tryggare och trevligare stadsmiljö. Daniel
Sjölund, som arbetar på trafikkontoret, håller i projektet:

– Vi börjar med att lyfta fram platser som är bra belysta och utgår från dem. Därefter sätter vi upp
riktlinjer för ljuset i stan och tar ett helhetsgrepp, säger han.

Fasadbelysningarna på Palacehuset och Centralstationen nämns som goda belysningsexempel.
Även Götaplatsen och Övre Husargatan ligger bra till. För att hitta fler platser kommer ljusdesigners
att få nattvandra i staden.

– Självklart finns det platser som har dålig belysning också. Det är dessa vi ska åtgärda sen. Framför
allt är det viktigt att säkerställa tryggheten för gående och cyklister. Men vi samlar alltså först ihop
det som är bra så att vi kan använda det som referens, säger Daniel Sjölund.

Han konstaterar att ljuset är särskilt viktigt i just Göteborg.

– Vi har ett väldigt vått klimat och inte särskilt mycket snö. Det blir mörkt, och då har ljuset en
central roll. Om vi kan få fler att känna sig trygga med att gå ut på kvällarna, då har vi lyckats, säger
Daniel Sjölund.

Den nya ljuspolicyn beräknas vara färdig hösten 2013 och projektet är ett samarbete mellan
trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen samt park- och naturförvaltningen.

På sikt är tanken att näringsidkare och fastighetsägare också ska ta till sig av riktlinjerna.

– Det finns alltid en risk att en policy bara blir en pappersprodukt. Men vi siktar högt och ser till att
jobba väldigt praktiskt. Det här är efterlängtat.
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