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Kommunfullmäktige

Sammanfattning
I beslut om 2011 års budget gav kommunfullmäktige samhällsplaneringsnämnden i
uppdrag att utarbeta ett förslag till belysningsprogram för Värmdö kommun.
Ett förslag till belysningsprogram för Värmdö behandlades av
Samhällsplaneringsnämnden i december 2013. Ärendet återremitterades för införande av
fler synpunkter från nämnden.
Förvaltningen har gjort vissa förtydligar i programmet och föreslår att Värmdö
belysningsprogram godkänns.

Bakgrund
I beslut om 2011 års budget gav kommunfullmäktige samhällsplaneringsnämnden i
uppdrag att utarbeta ett förslag till belysningsprogram för Värmdö kommun. Ett förslag
till belysningsprogram togs fram av förvaltningen och togs upp för godkännande i
nämnden i december 2011. Samhälsplaneringsnämnden beslutade att bordlägga ärendet
(SPN 2011-12-13 § 196).
Den 23 maj 2012 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett
belysningsprogram för centrala Gustavsberg. Förvaltningen arbetade fram ett förslag till
belysningsprogram för centrala Gustavsberg som godkändes av Kommunstyrelsens
gustavsbergsutskott i maj 2013 (KSGU 2013-05-08 § 38).
I samband med arbetet med belysningsprogram för centrala Gustavsbergs tog
förvaltningen upp arbetet med belysningsprogram för Värmdö.
Ett nytt förslag till belysningsprogram för Värmdö behandlades av
Samhällsplaneringsnämnden i december 2013. Ärendet återremitterades för införande av
fler synpunkter från nämnden. Synpunkterna bestod av önskemål om att inkludera
barnperspektivet samt synpunkter på att vissa formuleringar i programmets kapitel ”Att
arbeta med belysning” var svårtydda.
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Ärendebeskrivning

Belysningsprogrammets syfte och mål
Syftet med Värmdö belysningsprogram är att definiera en målbild för belysningen i
kommunen och ge ett underlag för att skapa anpassade ljusbilder i samband med såväl
ny exploatering som upprustning av kommunala belysningsanläggningar. Programmet
ska vara till hjälp för att säkerställa att belysningen – både ljuset och de fysiska
anordningarna – ska överensstämma i kvalitet, karaktär och skala med
samhällsplaneringens intentioner.
I programmet föreslås målen för belysning i Värmdö vara:
-

Belysning ska bidra till en arkitektonisk helhet och överensstämma med miljöns
karaktär och skala.
Belysning ska skapa säkerhet och trygghet samt bidra till att tillgängligheten
ökar för alla invånare.
Belysningen ska bidra till att stärka Värmdö kommuns och platsens identitet.
Belysningen ska vara långsiktigt hållbar både ekonomiskt och ur ett
miljöperspektiv.

Belysningsprogrammets innehåll
Programmet beskriver hur belysning ska behandlas i tätbebyggda områden, i
glesbebyggda områden, på torg och i centrumområden samt i parker och på stråk.
Programmet tar även upp hur kommunen ska arbeta med effektbelysning. Varje kapitel
ger vägledning i hur kommunens mål med belysningen bör prioriteras i de olika
miljöerna.
I programmet finns beskrivet hur belysningsplanering ska integreras i
planeringsprocessen, såväl vid detaljplanering som vid projektering.
Programmet pekar ut utsatta trafikmiljöer, gång- och cykelstråk, skolor och andra platser
där barn vistas som viktiga att ge extra omsorg.
Bedömning

Belysningsprogrammet bedöms bidra till att planering av belysning blir en tydligare del
av planeringsprocessen. Med tydliga mål för kommunens belysning, med vägledning i
hur dessa mål ska prioriteras i olika områden samt med vägledning i hur belysningen ska
integreras i planeringen, kan programmet leda till tryggare och trivsammare miljöer för
alla invånare samt till ekonomiska och miljömässiga vinster.
Konsekvenser för medborgarna
Att aktivt använda belysningen i planering och gestaltning ger både vackrare, säkrare
och tryggare miljöer för alla kommunens invånare.
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Alla behöver en tydlig och överblickbar miljö, där man ser och syns. Det gäller kanske
speciellt barn och äldre med nedsatta förmågor. Barn är ofta hänvisade till att gå och
cykla varför säkerhet och trygghet på gång- och cykelbanor är extra viktigt för dem.
Ekonomiska konsekvenser
Då belysningsprogrammet i vissa fall förordar belysningsutrustning som är dyrare i
förhållande till en standardutrustning kan programmet medföra merkostnader för
kommunen vid upprustning. Vid nyexploatering bedöms denna kostnad tas ut genom
gatukostnadsersättning.
Konsekvenser för miljön
Förslaget innebär en framtida minskning av miljöskadliga ämnen i kommunens
belysningsutrustning samt en ökad energieffektivitet hos densamma.
Förvaltningen föreslår att belysningsprogrammet godkänns.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samråd med ljusdesigner och tjänstemän som företräder
fackområdena landskapsarkitektur, kulturmiljö och drift.
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Värmdö kommun 2013-12-02

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef

Moa Öhman
Projektledare

Biläggs/Biläggs ej
Bilägges
Bilägges ej

