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Hur kan vi öka tryggheten i urbana miljöer? Belysning efter mörkrets inbrott är ett svar men inte 
hela sanningen. Små förändringar i hur vi placerar våra bostadshus eller förvaltar utemiljön kan 

också göra stor skillnad. En belysningskonsult från Sweco och en förvaltare i ett renoverat  
miljonprogramsområde delar med sig av sina erfarenheter.

Florence Oppenheim

LASSE DAHLBORG ÄR ljusdesigner på Sweco. 
Han är elektriker i botten och har ett stort 
tekniskt intresse och vill egentligen kalla 
sig belysningskonsult. 
Han arbetar med alla 
typer av belysnings- 
projekt, från ljussättning 
vid Moderna Museet till 
att belysa ett träd på ett 
äldreboende. Han har 
tre punkter som han 
följer i arbetet med att 
skapa en belysning som 
ökar tryggheten, till ex-
empel i en park.

– Livskvalitet, det 
vill säga att det ska vara 
trevligt och mysigt så att 
människor vill vistas och 
gå i parken, är nummer 
ett. Att kunna se en mötande persons ansik-
te ger en trygghetskänsla, säger han.

Social och informell kontroll är den an-
dra punkten. Det är vanligt att sätta mycket 
ljus på gångvägen men kontrasterna gent- 
emot miljön jämte gången blir för stor. Det 
ska inte vara enkelt för en förövare att känna 
sig trygg i skuggor och dunkla områden.

– Den tredje handlar om vad vi kan göra 
med belysningen. Att till exempel installera 
ett bredare ljus så att det inte blir helsvart 
direkt när asfaltskanten slutar, är en enkel 

åtgärd för att öka tryggheten. Vi kan också 
variera belysningens färg och styrka. Ett gult 
och mysigt ljus gör att skuggorna framträ-

der tydligare medan ett 
lite kallare ljus gör att 
skuggorna försvinner. 
Med dynamiskt ljus kan 
vi få båda, säger Lasse 
Dahlborg.

Olika typer av ljus 
och ljuskällor skapar 
olika typer av miljöer 
och mer eller mindre 
ljusföroreningar.  De 
flesta ljusplanerare idag 
är enligt Lasse Dahlborg 
vä ld ig t  medvetna 
om begreppet Light 
Pollution, ljusförore-
ningar, som Tidningen 

Utemiljö har skrivit om tidigare i höst.
– En majoritet av jordens befolkning har 

inte sett Vintergatan! Natthimlen har blivit 
hundratals gånger ljusare sedan elektrisk be-
lysning infördes, visar forskning. Det finns 
en hel del vi kan göra åt det, lösningar som 
är både smartare och billigare, och som bi-
drar till en minskning av mängden ljusföro- 
reningar.

UTOMHUSBELYSNING BESTÅR OFTAST av en av 
fyra olika typer: rundstrålande boll (sämst 

ur ljusföroreningssynpunkt), gatlykta uppåt, 
vägbelysning och belysning med tratt som 
begränsar ljuset nedåt. Men det är en balans-
gång mellan trygghet och ljusföroreningar.

– Begreppet diskuteras ofta med vå-
ra kunder och det finns med i vårt dag- 
liga arbete att informera om ljusföroreningar. 
Helt rundstrålande armaturer, vi brukar kalla 
det slaskljus, är fint tycker många men lyser 
åt alla håll helt i onödan. Vill man ha dem 
kvar kan man sätta på en hatt så att ljuset åt-
minstone inte strålar uppåt.

Finns det några områden som du anser 
att man belyser i onödan?

– Det är en fråga om teknik – varför 
överhuvudtaget belysa ett område där det 
inte finns några människor? En park kan 
gå ner på låg ljusnivå och ha sensorer som 
ökar ljuset när någon kommer. Måste det 
vara belyst efter klockan 23 till exempel? I 
princip kan vi styra ett ljus hur vi vill, både 
mängden ljus och när det ska lysa. 

Reklamskyltar kan ha ett lätt ljus dygnet 
runt men skippa att belysa fasader menar 
Lasse Dahlborg. Och varför står all belys-

Tryggheten blir bättre med enkla medel

I parker och på stråk där människor rör sig 
efter mörkrets inbrott är det bra med belysning 
som även lyser upp området i anslutning till 
gångstråket. Hatt på för att minska strålningen 
uppåt.                                    FOTO: LASSE DAHLBORG

I en park på Lilla Essingen i 
Stockholm är det tydligt att man 
inte utnyttjar den teknik och de 
möjligheter till smart styrning 
av belysning som finns att tillgå. 
Belysning som står tänd mitt på 
dagen kostar dessutom energi.                                                           
                     FOTON: LASSE DAHLBORG

Lasse Dahlborg är ljusdesigner på 
Sweco.                                 FOTO: PRIVAT
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ning på Stockholms central på även en so-
lig sommardag mitt på lunchen? 

– Däremot kan vi inte ta bort belysning 
på områden där mörkret kan framkalla fa-
ra, till exempel vid ett övergångsställe. Men 
vi kan se till att det inte lyser konstant utan 
med sensorers hjälp enbart när någon när-
mar sig övergångsstället.

BESTÄLLARE ÄR AV tradition lite rädda för 
att styra ljuset, även om Lasse Dahlborg ser 
en klart förändrad attityd på senare tid.

– Fler vill styra belysningen, både av eko-
nomiska och miljömässiga skäl, även om det 
skulle bli något dyrare initialt. Men de är 
mer medvetna om livscykelperspektivet nu-
mera och inser att man spar pengar över tid. 
Där finns också en liten nackdel med LED-
belysningen, att man vet att den drar så lite 
energi och därför vill installera fler ljuskällor. 
Då blir det ju ingen besparing.

Dynamiskt ljus kommer mer och mer, 
en typ av ljus där du kan styra allt från ljus-
färg, styrka, vilka tider ljuset ska brinna, el-
ler styra via sensorer. Perfekt för många oli-
ka situationer, till exempel parkeringsytor.

– Fredshällsparken i Stockholm är ett 
projekt som jag gärna lyfter fram. Här 
springer många och joggar men den står 
också tom stora delar av dygnet. Då ligger 
ljuset på en lågnivå men när någon kom-
mer tänds parken upp och slocknar vart- 
efter personen försvinner. Viktigt är bara 
att inte släcka för snabbt, om personen 
ifråga till exempel går med rollator, får lju-
set inte försvinna för tidigt. Belysningen i 
parken är rundstrålande men med en hatt 
som gör att ljuset enbart strålar åt sidorna 
och nedåt, berättar Lasse Dahlborg.

MEN SOM SAGT, belysning är inte allt när 
det gäller att skapa en trygg utemiljö. I 
Örebro har det kommunala bostadsbola-
get ÖrebroBostäder sedan 2012 genom-
fört en omfattande renovering av miljon-
programsområdet i stadsdelen Vivalla. 
Upprustningen handlar inte bara om yttre 
och inre renovering. Det övergripande må-
let är att göra Vivalla till en trygg, trivsam, 
grön och levande stadsdel.

– Vi lyfte blicken och såg en möjlighet 
att göra om och komma till rätta med så-
dant som utvecklades åt fel håll. Vi jobbar 
på olika plan, från att göra kloka och håll-
bara materialval till att arbeta med sociala 
faktorer, berättar Peter Hovlund, distrik-
schef på ÖrebroBostäder.

Ungefär en tredjedel av Vivalla har rus-
tats upp, två tredjedelar kvarstår och går i 
mål runt 2040 om allt fortsätter enligt plan. 
Totalt handlar det om cirka 2 500 lägenhe-
ter, och i den senaste etappen som påbörja-
des 2018, pågår renoveringen till 2023.

Renoveringen har uppmärksammats 
nationellt eftersom ÖrebroBostäder var 
först i Sverige med att ställa sociala krav i 
upphandlingen. Målet var att skapa prak-
tikplatser för de boende i ett område där  
75 procent av invånarna har utländsk bak-
grund och mer än hälften är utan jobb. I sam-
arbete med Skanska, som vann kontraktet, 
och Arbetsförmedlingen har ÖrebroBostäder 
tagit fram en arbetsmodell med namnet 
Boendebyggarna. I mars 2021 hade 60 pro-
cent av praktikanterna i etapp två gått vidare 
till jobb eller utbildning och var inte längre 
inskrivna hos arbetsförmedlingen.

Hur har ni arbetat med trygghets- 
aspekten i den fysiska utemiljön?

– Vi arbetar sedan flera år i verktyget 
EST – Effektiv samverkan för trygghet – 
som är en metod utvecklad vid Örebro 
universitet. Metoden bygger på att man 
rapporterar in skadegörelse varje vecka 
från alla kontor, kommunala verksamheter, 
skolor, bostadsområden med mera. Dessa 
rapporter ligger sedan till grund för plane-

I Vivalla i Örebro har ÖrebroBostäder rustat upp en tredjedel av bostadsområdet. I utemijön har det bland annat handlat om att öppna upp mellan 
husen och se över entréer för bättre sikt.                                                                                                                                      FOTO: ÖREBROBOSTÄDER 

TEMA Vintersäsongen

Peter Hovlund, distriktschef på ÖrebroBostäder, 
i samspråk med boende i Vivalla.
                                      FOTO: ALEXANDER VON SYDOW
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ring av resurser på olika områden. I data-
basen kan man till exempel se hur många 
och var människor har rapporterat in så 
kallade Otrygga händelser, eller Otrygg plats 
(till exempel trasiga lampor eller buskage 
som skapar otrygghet). När vi gjorde en 
analys efter 16 månader av det område vi 
hade byggt om, såg vi att skadegörelsen i 
området hade minskat betydligt. Totalt 
hade vi 600–700 rapporterade händelser i 
hela Vivalla, i det renoverade området, som 
motsvarar ungefär tio procent av Vivalla), 
rapporterades endast fem händelser. Det 
borde ha varit 60–70, säger Peter Hovlund.

ÖREBROBOSTÄDER HAR IDENTIFIERAT ett 
antal åtgärder i fastigheterna som har blivit 
bra och som de kommer att ta med sig i 
upprustningen av de resterande områdena 
i Vivalla:

· Två hus i det första området som reno-
verades har rivits för att skapa större gårdar 
som bjuder in de boende till utevistelse.

· Normalläget i området är entré i öster 
och uteplats i väster. I den renoverade de-
len har man vänt på ett hus samtidigt som 
man rev ett, vilket gjorde att båda husen 
som blev kvar fick sin uteplats mot den 
öppna ytan och vänt mot andra husets ute-

platser. Entrésidan i ena huset är vänt mot 
entrésidan på det andra. 

· Entréernas vindfång som tidigare 
skymde sikten har ersatts med skärmtak.

· Plank mellan uteplatserna har ersatts 
med lägre staket.

I utemiljön ser de till att inte träd 
och buskar skymmer belysningsstolpar. 
Generellt försöker de tänka på siktlinjer, att 
ha lagom med nivåskillnader på gårdarna 
med god sikt. 

– Vi har också tänkt om när de gäller 
cykelgarage. Det klassiska är ett cykelhus 
på 15–20 kvm med intakta väggar och en 
dörr. Men du ser inte runt byggnaden och 
du ser inte in. Vi har byggt om dessa och 
tagit bort de gamla väggarna och ersatt 
dem med inbrottssäker gallervägg, berättar 
Peter Hovlund.

Efter en dialog med ungdomar i områ-
det och kontakt med en belysningskonsult, 
har ÖrebroBostäder beslutat att byta ut all 
belysning i Vivalla till en kostnad av cirka 
tio miljoner kronor. Varje enskild lampa 
ska ha rätt funktion och vara energieffektiv 
– ett arbete som kommer att ta ett par år 
att färdigställa.

Utöver åtgärder i den fysiska miljön är 
den löpande förvaltningen viktig för trygg- 

heten i området. De försöker ta bort even-
tuellt klotter inom ett dygn och byter tra-
siga lampor omgående. Vintern 2020 sattes 
det upp 50 nya papperskorgar för att göra 
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För några år sedan tog ÖrebroBostäder kraft-
tag för att komma tillrätta med skräpiga och 
dåligt skötta uteplatser. Åtgärden gav ett tydligt 
positivt resultat och känsla i området. Man har 
också ersatt plank mellan uteplatserna med 
lägre staket.
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Efter renovering-
en av området har 
ÖrebroBostäder öppnat 
upp för bilar att parkera 
i anslutning till entré-
erna på några ställen 
för att öka tryggheten. 
Samtidigt har man satt 
upp fartdämpare och 
bommar på några ställen 
för att hålla nere farten. 
Inte minst när det gäller 
cyklister.
                                                 
                FOTON: ÖREBROBOSTÄDER
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det möjligt för flera att göra rätt och 
inte slänga skräp på marken.

Sedan ett par år har Örebro-
Bostäder också tagit krafttag när det 
gäller uteplatserna på bottenplan. Det 
är de boendes ansvar att sköta uteplat-
serna, men nivån har varierat kraftigt.

–  Vi anställde två besiktningsmän 
inför sommaren 2020 och besiktiga-
de uteplatserna utifrån ett fastställt 
protokoll – är gräset klippt, är häck-
en klippt och så vidare. Boende med 
underkända uteplatser blev ombedda 
att rätta till bristerna inom en viss 
tid då en ombesiktning gjordes. Var 
bristerna inte åtgärdade, beställde 
ÖrebroBostäder jobbet av en extern 
entreprenör och skickade fakturan till 
hyresgästen.

– Vi ser en tydlig skillnad nu. 
Uteplatserna har blivit mycket bättre 
och det ger en samlad bättre känsla i 
området, säger Peter Hovlund. 

Lars Dahlborg och Peter Hovlund deltar i en pa-
neldebatt om trygghet i det offentliga rummet på 
Fastighetsmässan i Kista klockan 14.30 den 25 
november. Övriga deltagare är Magnus Lindgren, 
Tryggare Sverige, (moderator), Sarah Pettersson, 
Stena Fastigheter, Frank Carlsson, Polisen, och 
Camila Salazar Atías, Fryshuset.
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