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Om uppdraget 
På uppdrag av Fastighetsförvaltningen har Regionmuseet medverkat som 
antikvarisk expertis vid projektering och utförandet av ny fasadbelysning på 
Rådhuset i Helsingborg.  

Drift- och underhållskostnader för den befintliga belysningsinstallationen var 
höga och livslängden på ljuskällorna började gå mot sitt slut. Syftet med 
renoveringen var att få en mer energioptimerad ljuskälla och ett system som kan 
underhållas från marknivån. Likaså var syftet att den nya belysningen kunde ge en 
mer tillgänglig miljö runt Rådhusets alla fasader och att den därmed kunde bidra 
positivt till miljön även ur ett socialt perspektiv. 

Administrativa uppgifter 

Objekt Helsingborgs Rådhus 
Fastighet Rådhuset 3 
Kommun Helsingborg 

Programhandling   Rolf Elmfors Elkonsult AB 
Arbetshandlingar Janebbe Elkonsult & ljusdesign och Elteknik AB 
Länsstyrelsens beslut Dnr 432-18807-2017  

 Dnr 432-986-2012 (trappräcket) 
Bygglov Beslut om Startbesked, 2017-10-10, DL ST 17-003677 
Regionmuseets dnr L12.20-225-17, 1262 

Byggherre/beställare  Fastighetsförvaltningen Helsingborgs stad 
Projektledning Rolf Elmfors Elkonsult AB 
Ljusdesigner Janebbe Elkonsult&Ljusdesign 

Elprojektering  Elteknik i Hbg AB 
Entreprenörer  
 El  Elbolaget i syd AB 

 Måleri Leif Olsson måleri 
 Smide Ljungs smide 
 Montering i tornet J A Industriklättring 

 Bygg Byggnadshantverk i Helsingborg AB  
Kontrollansvarig PBL WSP Management 
Antikvarisk medverkan KML/  

Sakkunnig Kulturvärden PBL Regionmuseet Kristianstad/Maria Sträng 
Utförandetid  Januari 2017 – April 2018 
Bidrag  - 

Rapportgranskning  Åsa Eriksson Green 
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Byggnadshistorik och beskrivning med relevans för ärendet 
Helsingborgs Rådhus är uppfört 1892-1897 efter ritningar av stadsarkitekt Alfred 
Hellerström. När rådhuset byggdes 1894 beslutades att huset skulle utrustas med 
elektriska lampor och för att tillgodose behovet uppfördes ett litet elektricitetsverk 
vid Sundstorget. 

Byggnaden är uppförd i en historiserande nygotisk arkitekturstil med 
influenser från såväl italiensk, nederländsk och tysk gotik. Exteriören har inte 
förändrats nämnvärt sedan uppförandet. Byggnaden är uppförd i fyra våningar med 
fyra hörntorn samt ett högt mittorn. Taket är täckt med skiffer och kopparplåt och 
kröns med ett dekorativt järngaller på nocken. Fasaderna är uppförda i rött tegel 
med artikuleringar i kalksten och granit. Mot Stortorget och Drottninggatan är 
fasaderna dekorerade med stora bronsskulpturer utförda av Albert von 
Stockenström. Skulpturerna vid entrén på västfasaden föreställer ”Rättvisan” och 
”Rättskipningen”. Skulpturerna vid södra entrétrappan föreställer en borgmästare 
och en borgarfru i medeltida skrud. I de nio stora spetsbågiga fönstren mot 
Drottninggatan sitter glasmålningar med motiv, utförda av målaren Gustaf  
Cederström, från historiska händelser med anknytning till Helsingborg. 
Glasfönstren är upplysta inifrån så att motiven kan synas utifrån, även när det är 
mörkt.  

Rådhuset har sex lyktstolpar som är samtidiga med byggnaden, två vid den 
västra entrén och fyra vid södra.  

Fasadbelysningen åtgärdades senast 1997 då ljuskällor med högtrycknatrium 
kom till och de invändiga armaturer som belyste fönster med glasmålningar byggdes 
om till led.  

Skyddsföreskrifter 
Helsingborgs Rådhus är skyddad som byggnadsminne sedan 1967 enligt 
Kulturmiljölagens 3 kap. (Lag 950:88). Byggnaden har allmänt hållna 
skyddsföreskrifter. Samtliga planerade förändringar måste tillståndsprövas av 
länsstyrelsens kulturmiljöenhet.  

Rådhuset ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården M:15. 
Byggnaden är upptagen i Bevarandeprogram Helsingborgs stadskärna (antaget i kommun-
fullmäktige 2002-09-25) och omfattas därmed även av varsamhetskrav enligt Plan- 
och bygglagen. 
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Sammanfattning utförda åtgärder 
Den nya fasadbelysningen föregicks av flera provbelysningar på plats för att anpassa 
den till den faktiska miljön. Efter varje provbelysning reviderades förslaget inför en 
ny provbelysning. I det slutliga förslaget kunde de fysiska ingreppen i byggnaden 
minimeras avsevärt samtidigt som belysning anpassades på bästa sätt till byggna-
dens förutsättningar. Bland annat har huvuddelen av de nytillkomna armaturerna 
monterats i marken intill byggnaden.  
Renoveringen har omfattat montering av armaturer på fasad och omkringliggande 
mark. Befintlig belysning har bytts ut och kompletterats med nya armaturer, dels på 
fasaden och dels i marken. Även invändigt har en del kompletteringar och 
justeringar utförts som påverkar den utvändiga fasadbelysningen; kabeldragning 
utmed fasaden och genom tegelväggen samt montering av armaturer inne i 
byggnaden.  

I samband med renovering av fasadbelysningen renoverades även de befint-
liga, ursprungliga, lyktstolparna vid Rådhusets västra och södra entréer.    

Invändigt 
I vindfånget innanför västra entrén har befintliga strålkastare på väggarna bytts ut 
mot nya bättre anpassade armaturer, Erco Gecko. Den hängande ljuskronan i 
entrén har rengjorts och försetts med nya ljuskällor. Utmed trappans yttre 
trappräcken har kompletterats med ledstångsbelysning från Fox Design, typ HLS. 
 I övrigt har all invändig utrustning monterats i antikvariskt mindre känsliga 
utrymmen, det vill säga de utrymmen som inte direkt omfattas av skyddet som 
byggnadsminne. Monteringar har gjorts med stor omsorg och med minsta möjliga 
ingrepp i väggar och stomme.   
 Samtliga takkupor har försetts med dimbar belysning i form av LED-lister 
som placerats i fönsteröppning på särskilda hållare. Drivdon för belysningen har 
placerats på servicevänlig höjd på vinden.  

Inne i klocktornet har befintliga lysrörsarmaturer ersatts med fyra armaturer, 
Gecko från Erco. Fönsteröppningarna, fyra åt vartdera väderstrecket, har försetts 
med satinéskiva i plast för att ge ett jämnare ljus. 
 



 
Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning 2017-18 
 
 

8 

 

Alfred Hellströms ritning från markplanet markerad med röda kors där de nya markstrålkastarna är placerade och röd 
streckad linje för trappräcke med belysning. 

Mark 

Runtom byggnaden har strålkastare placerats i marken. Vid södra entrétrappan har 
strålkastare placerats i stålrör som monterats i planteringen vid trappan. 

Markplattorna närmast fasaden är från Skromberga och är vanligt 
förekommande som markbeläggning runtom i Helsingborg. Beläggningen är 
troligen samtida med byggnaden. Vid håltagning för markarmaturer har plattor 
demonterats och sparats för kommande behov av komplettering och i lagningar.  

Tornet 

Runt tornets nedre del har 12 befintliga armaturer byts ut mot nya, typ Beamer från 
Erco, och på tornbalkongen har fyra befintliga armaturer byts ut mot fyra 
ledstrålkastare från OSRAM. 
 
  

x 

x 

x x x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 



 
Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning 2017-18 

 

9 

 

 

 

 

12 spotlights har bytts 

ut, 3 på vardera sidan 

om tornet 
Ledlister i samtliga 

fönster i takkuporna  

Ledlister i samtliga 

fönster i takkuporna  

Spotlight innanför 

balkongräcke har 

bytts mot ny 

Spotlights monterade 

på baksidan av lyktstol-

parna 

4 spotlights har bytts 

ut, en vid vartdera 

hörnet på balkongen 

Ledbelysning på nytt 

trappräcke  

Spotlight innanför 

balkongräcke har 

bytts mot ny 



 
Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning 2017-18 
 
 

10 

 

 

 

4 spotlights har bytts 

ut, en vid vartdera 

hörnet på balkongen 

 
12 spotlights har bytts 

ut, 3 på vardera sidan 

om tornet 

 

9 spotlights bakom 

terrassmuren  

2 belysningslister i 

dörröppningen  

Ledlister i samtliga 

fönster i takkuporna  

Ledlister i samtliga 

fönster i takkuporna  

Spotlights monterade 

på baksidan av lyktstol-

parna 



 
Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning 2017-18 

 

11 

Fasaderna 

På västra och norra fasaden har sammanlagt 10 armaturer placerats mellan fönster 
utmed våningsplan 2. Armaturerna är lackade i en specialfärg, tegelröd RAL 8004 
glans 10, av fabrikat Erco och typ Focalflood. Ledning mellan armaturerna har lagts 
i varmförzinkade elinstallationsrör (s k OPG-rör). Röret döljer elledningen och har 
en liknande kulör som omgivande natursten.  

I hörnet mellan fasaderna, på balkongen utanför borgmästarens rum, har 
befintlig strålkastare byts ut mot en ny armatur, Erco Gecko. 

Utmed trappan framför västra entré har ett nytt räcke monterats. Räcket 
tillverkades 2012 i samband med montering av trapphandledare i västra trapphallen 
och utmed trappan i vindfånget (Länsstyrelsens dnr 432-986-12). Den utvändiga 
delen av räcket har kompletterats med ledstångsbelysning från Fox Design, typ 
HLS. 

Vid entrén på norra fasaden har ny belysning, Gino 4 från Ecolux/Ligman, 
installerats.  

Ledlister, led strip IP65 från LedLab, har installerats vid entrén på mittpartiet 
på östra fasaden. På innergården ovanför entrén har 9 armaturer satts upp innanför 
muren för belysning av glasfönster mot innergård, Erco Beamer.  

Vid de övriga två entrédörrarna på östra fasaden har samma belysning som på 
norra entrén använts, Gino 4 från Ecolux/Ligman. 

Lyktstolpar 

Lyktstolparna framför den västra och den södra entrén var i behov att renoveras 
och i samband med renovering av fasadbelysningen passade man på att byta ut 
ljuskällan i armaturen.  

Stolparna var uppstöttade med kilar nedtill för att få dem att stå rakt och 
rostangrepp på de gamla bultarna riskerade att spränga sönder granitpelarna. 
Entreprenören bedömde att det var bäst att låta befintliga bultar sitta kvar i stenen 
för att inte riskera att skada stenfundamentet. De synliga delarna på bultarna 
sågades av och bulthålet fylldes i och täcktes över med skyddande stenmassa.     

Samtliga sex lyktstolpar har rengjorts från färg, skadade partier har lagats i 
med nytt smidesjärn. Stolparna har sedan rostskyddats, grundmålats och täckmålats 
i en svart kulör, RAL 9005 med glans 50, likt befintligt utförande. Stolparna har 
fästs med varmförzinkade bultar, muttrar och brickor i nytagna hål i granitpelarna. 
Mellan stolpen och stenen har en platta av järn placerats för att möjliggöra ny 
placering av hål. Plattan har utformats i samråd med antikvarie och har getts en så 
smidig och anpassad utformning som möjligt. Se bildbilagan.  

Varje stolpe har kompletterats med en svart spotlight av fabrikat Meyer/ 
Fergin, typ Ecospot som lyser upp statyerna vid balkongerna på mitten av 
fasaderna. 
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Avvikelser från ursprungliga handlingar 
Inga avvikelser med påverkan på de kulturhistoriska värdena har gjorts. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Den nya fasadbelysningen utgår från Rådhusets arkitektoniska och estetiska värden. 
Infästningar och montage som är synliga på fasaden är begränsade. Även invändigt 
har dragningar och installationer utförts på ett sätt som inte förvanskar interiörerna. 
Belysningen bidrar på ett lyckat sätt till att förstärka Rådhusets estetiska och 
arkitektoniska värden i stadsmiljön och därmed förstärka byggnadsminnets 
kulturhistoriska värden.  

Projektet har genomgående genomförts i tät samverkan mellan beställare, 
projektledare, ljusdesigner, elkonsult, entreprenörer och antikvarie. Samtliga aktörer 
har visat stort intresse och förståelse för byggnadsminnets kulturvärden och 
anpassat installationer och montering efter byggnadens förutsättningar.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
2017-06-28 – Antikvariskt utlåtande Tillståndsansökan enligt Kulturmiljölagen 

för ny fasadbelysning på Rådhuset 3, Helsingborgs kommun, Regionmu-
seet/Landsantikvarien i Skåne  

2016-12-14 – 2017-10-31 Protokoll från projekteringsmöten 1-10, 
Helsingborg Fastighetsförvaltningen 

2017-08-17 – Beslut Tillstånd till ny fasadbelysning på byggnadsminnet Rådhu-
set, fastigheten Rådhuset 3, Helsingborgs kommun, Länsstyrelsen Skåne  

2017-11-09 – 2018-03-23 Protokoll från startmöte och byggmöten 1-5, 
Helsingborg Fastighetsförvaltningen 

2018-04-16 – Slutbesiktning utlåtande SB1-EL Ombyggnad och underhåll av 
fasadbelysning med styrningar samt mindre del invändig belysning, Rolf Elm-
fors Elkonsult AB 

Media 

https://www.hd.se/2018-01-01/snart-ska-radhuset-lysa-i-morkret 

https://www.hd.se/2018-03-20/hang-med-pa-en-arbetsdag-med-utsikt-over-hela-

staden?redirected=1 

https://ljuskultur.se/helsingbors-radhus-har-fatt-ny-fasadbelysning/ 

 

Lund, 2018-06-15 

Maria Sträng 
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Bildrapport 
 

    

Stolparna före renovering. Stolpen stod från början direkt på sockeln men fästet har med tiden fått stöttas upp och förstärkas för att 
inte luta mer och mer. Stolparna var i behov av renovering och togs ned för att bearbetas i verkstad. Skruvarna lät man sitta kvar då 
det fanns risk att stensocklarna kunde spricka om de togs ur. Bilden nedtill till höger visar en sockel efter att stolpen lyfts av och in-
nan skruvarna sågats ned. Redan från början var lyktstolparna försedda med el via hålet i sockelns mitt.   

    

Före respektive efter renoveringen. Armaturen på lyktstolparna nytillverkades med samma utseende och material som de äldre men anpas-
sades för en ny ljuskälla. Till höger lyser de nyrenoverade stolparna som kompletterats med en spotlight som belyser fasaden.  
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Östra fasaden före och efter ny fasadbelysning i mark och vid dörröppningarna. Den ursprungliga armaturen används inte i den nya ljus-
sättningen men hållarna har bevarats och det går att få el till platsen för framtida behov. De vita kuporna som tagits ned är från en tidigare 
renovering och avviker till utseende från de ursprungliga kuporna som var droppformade likt de som finns på lyktstolparna vid södra och 
västra entrén.  

    

Före- och efterbilder från vindfånget vid västra entrén. Lamporna har placerats på samma ställe som de gamla och alla nya kablar har må-
lats in i väggkulör.   
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Trappan vid västra entrén renoverades under våren 2017 och då passade man även på att dra fram el till trappan. Det nya räcket har för-
setts med belysning utmed handräcket. Alla kablar är dolda under trappan. 

   

Infästningar har gjorts i håll som tagits upp i fogarna och förstärkts med träpluggar. Kablarna på västra fasaden ligger i aluminiumrör för 
att få minsta möjliga håltagning och en bra anpassning i kulör.  

   

Plåtprover i tegelröd (RAL 8004, glans 10) till armaturen testas med och utan sol (novemberkvällsljus).  
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Detaljbild på västra fasaden med den nya armaturen till vänster och dagtid till höger.  

      

Södra entrétrappan och fasaden med den nya fasadbelysningen som är helt dold under dagtid. Ny plantering har utförts vid trappan av 
Stadsbyggnadskontoret. 
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Södra fasaden före den nya fasadbelysningen. Tidigare var det bara 
lyktstolparnas kupor och tornuret som lyste när lamporna inne i huset 
var släckta.                    Foto: Jan Ebbesson 

Med den nya fasadbelysningen har fasadens tegelytor fått ett 
svagt och jämnt sken som bildar bakgrund till lyktstolparnas 
ljuspunkter.     

Västra fasaden före den nya fasadbelysningen. Tidigare belystes 
enstaka byggnadsdetaljer medan resterande fasadpartier var 
mörka.            Foto: Jan Ebbesson 

Västra fasaden vid invigning av den nya fasadbelysningen, 24 
april, 2018. Den nya ljussättningen lyser fortfarande upp sär-
skilda byggnadsdetaljer men även fasaden i sin helhet och lyfter 
fram byggnaden i stadsmiljön.                         Foto: Jens Wiberg 

De norra och östra fasaderna var 
i princip helt mörka innan 
renoveringen men med den nya 
fasadbelysningen lyfts fasaderna 
fram och blir en del av Rådhus-
torget samtidigt som Stallgatan 
lyses upp.  

Foto: Jens Wiberg 
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Bilaga 1 – material och arbetsbeskrivning 
 

Lyktstolpar Rådhuset 

 

Rostskydd C4. 

Färgtyp Epoxigrundfärg Täckfärg Polyuretan Temadur Hb 50. 

RAL 9005 Glans 50. 

Blästringsmetod Stålkuleblästring. 

Infästning i granitpelare. Hilti Hit-RE 500 kemmassa. 

Bultar muttrar och brickor är Varmförzinkade. 

 

 

 

Med vänlig hälsning / Best Regards / Mit freundliche Grüßen 

Håkan Strömberg 

 
Ljungs Smide AB 

Florettgatan 1 

S-254 67  Helsingborg 

Tel:    +46 (42) 15 31 20 

Dir:    +46 (42) 15 31 28 

Fax:   +46 (42) 15 31 29 

Mail:   hakan.stromberg@ljungssmide.se 

Web:  www.ljungssmide.se 
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Regionmuseets E-rapportserie 2018 

Kulturmiljö 
 

Förkortningar: 
AF – antikvarisk förundersökning FU – arkeologisk förundersökning PJ – projektrapport 
AM – antikvarisk medverkan KA – kulturhistorisk analys UN – arkeologisk undersökning 
AU – arkeologisk utredning MD – murverksdokumentation BD – byggnadsdokumentation 
DK – dokumentation, övrigt OU – osteologisk undersökning BAD – byggnadsarkeologisk dokumentation 

1. Eppingska lusthuset, Helsingborg, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
2. Billeberga kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
4. Svalöv kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
5. Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
6. Grevie kyrkogård, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
7. Förslöv kyrkogård, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
8. Ignaberga gamla kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, 2018 
9. Ignaberga nya kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, 2018 
10. Kullen Östra 46, fd Frälsningsarméns hus, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
11. Bergengrenska trädgården, Simrishamn, AM, Rebecca Olsson, 2018 
12. Näsums kyrka – utvändig renovering, Näsum, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Ballingstorpsgården – omtäckning av sti, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2018 
14. Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2017-2018 



 

 


