2010-02-22

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1,6-134/2010

Thomas Schilén
Fastighetsavdelningen
08-508 276 16
thomas.schilen@fsk.stockholm.se

Till
Fastighetsnämnden 2010-03-16
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Förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på motionen åberopa detta tjänsteutlåtande.

Torbjörn Johansson

Utlåtande
Bakgrund

Fastighetsnämnden har fått på remiss en motion av Terese Lindberg (S) om att utlysa en
belysningstävling för Stockholms Stadshus och låta stockholmarna rösta på vilket förslag
de föredrar.
Sedan 1929 har försök med att belysa Stockholms stadshus genomförts, med varierande
resultat. Det första försöket genomfördes 1929 i samråd med husets arkitekt Ragnar
Östberg. Provet visade att det var ”praktiskt taget omöjligt att få byggnadens mörkröda
fasader vackert och jämt belysta”. Sedan dess har nya försök gjorts med jämna
mellanrum, men det har varit svårt att få fram en belysning som framhäver stadshusets
tunga fasad och huskropp på ett bra sätt.
Installationen av den nuvarande fasadbelysningen påbörjades år 2003. Fasadbelysningen
har kompletterats 2005, 2008 och 2009. Kompletteringen av belysningen har gett en
jämnare och något kraftigare belysning av byggnaden och tornet. Detta har gjort att man
uppnått en bättre helhetsbild av stadshuset.
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Med hjälp av mer avancerad ljusteknik har ljusmängden ökats under de senaste åren utan
att energiförbrukningen har ökat. Flertalet av de gamla armaturerna är utbytta mot nya
med LED-teknik. Under 2010 kommer Måntornet att belysas och stadshustornet
kompletteras med LED-belysning.
För utformningen av fasadbelysningen av stadshuset har fastighetskontoret anlitat flera
välkända ljusdesigners som Lars Alm, Klas Möller och senast Per Sundin. Per Sundin har
under flera år jobbat med belysningen under nobeldagarna och har flera internationella
uppdrag.
Ekonomi
Kostnader för armaturer och montage av belysning kommer snabbt upp i miljonbelopp
vilket gör att innan man utlyser en tävling bör vara klar med hur en eventuell
nyinstallation skall finansieras.
Kontorets synpunkter
En belysningstävling mellan flera ljusdesigners kan vara ett sätt att få nya idéer och
dimensioner av fasadbelysningen som ytterligare kan förstärka Stockholms stadshus
unika tegelfasad och rikliga utsmyckning.
Fastighetskontoret menar emellertid att pågående arbete och försök att stärka
ljussättningen på Stadshuset bör fortsätta och utvärderas innan nya initiativ eller åtgärder
vidtas.
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