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Antagande av belysningsprogram för Karlstad 
kommun 
Dnr TFN-2013-328    Dpl 71 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Anta teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till belysningsprogram för 
Karlstads kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med stadsmiljöprogrammet och den strategiska planen har ett 
belysningsprogram tagits fram. Kostnaden för programmet finansieras av de 
miljömiljoner som teknik- och fastighetsförvaltningen har blivit beviljade. 
Belysningsprogrammet berör belysningen vad gäller det offentliga rummet och har 
tagit stor hänsyn till trygghet, tillgänglighet, säkerhet, attraktivitet, miljö och 
ekonomi. Ett åtagande i den strategiska planen är att gatubelysningens 
energiförbrukning ska minska med 10 % per ljuspunkt senast 2014. Till grund för 
analysen av programmet har en inventering utförts.  
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2013. 
Förslag till belysningsprogram för Karlstads kommun 
 
Ärende 
I enlighet med Karlstads stadsmiljöprogram, med syftet att förbättra, förstärka och 
göra Karlstad ännu mera attraktiv har detta belysningsprogram tagits fram. 
Visionen, Livskvalitet i Karlstad 100 000 talar om riktningen för kommunens 
utveckling framåt och uppåt. Man vill skapa en lockande livsmiljö, samtidigt som 
staden växer. Tillväxten sker på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och 
miljömässigt hållbart. Även visionen om en attraktiv stad som växer har varit 
utgångspunkt för belysningsprogrammet.  
 
Mellan åren 2012-2015 satsar Karlstad kommun 25 miljoner kronor per år på 
klimat- och miljöinvesteringar. Som ett led i detta ska gatubelysningen inventeras 
och detta belysningsprogram upprättas. I den strategiska planen finns ett åtagande 
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att gatubelysningens energiförbrukning ska minska med 10 % per ljuspunkt senast 
2014. Målsättningen med ett belysningsprogram för Karlstads kommun är att skapa 
tydliga riktlinjer för en hållbar belysningsplanering, där människan är i fokus. 
Ljuset ska vara tryggt och trevligt och hjälpa till att skapa spännande miljöer. 
Belysningen ska även vägleda till målpunkter och skapa ett djup i stadsbilden. 
Belysningsprogrammet är tvådelat. I första delen redovisas analysen av Karlstads 
kommun. I den andra delen föreslås åtgärder för belysning av de analyserade 
platserna. En konkret åtgärdsplan som bygger på belysningsprogrammets 
inriktning kommer att presenteras för nämnden i samband med detta ärende och 
därefter hanteras i kommande investerings- och underhållsplaner samt i förslag till 
fördelning av särskilt miljöanslag. 
 
 
 
Hans Wennerholm Andreas Rudsvik 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
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