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Hållbar belysning i fokus inför StockholmsJul 2011
Med modern och energisnål LED-belysning vill City i Samverkan och Trafikkontoret, Stockholms
stad satsa på en ljusare jul i city med miljötänk i fokus. Med start från vecka 43 börjar
julbelysningen att monteras på 30 gator och platser i Stockholms innerstad. Den 20 november
invigs StockholmsJul 2011.
-

Som ett av Europas största sammanhållna julbelysningsprojekt är det viktigt att erbjuda en
stämningsfull och miljövänlig belysning, säger Per Eriksson, VD City i Samverkan.
Energiförbrukningen har varit i fokus från projektstart och vi kan nu presentera en hållbar
julstämning. Dessutom hoppas vi att StockholmsJul kan bidra till en ljusare och tryggare
citykärna.

Det är 671 666 energisnåla LED-lampor (Light Emitting Diode) som kommer att pryda staden i jul.
Samtliga julmotiv är uppbyggda av ett nytt organiskt material som är återvinningsbart. Med den nya
LED-tekniken kan klimatpåverkan och CO2 utsläpp minska. Energiförbrukningen (574kWh) för samtlig
belysning per dag kan jämföras med när 410* Stockholmare tvättar samtidigt under ett dygn.
Belysningstekniken är ljuskänslig vilket bland annat innebär att den automatiskt tänds när mörkret
faller.
-

Den senaste belysningstekniken och intelligent styrning kommer att möjliggöra en
julbelysning som både är energisnål och miljövänlig vilket går väl i linje med Stockholms stads
arbete för ”Hållbar utveckling”, säger Henrik Gidlund, Belysningsingenjör på Trafikkontoret.

City i Samverkan och Trafikkontoret i Stockholms stad vill skapa en attraktiv innerstad som också
stärker Stockholms varumärke internationellt. Målsättningen, förutom en tryggare citykärna, är att
öka turismen under julen, omsättningen för handeln samt beläggningen på stadens hotell.
*Under förutsättning att belysningen är tänd 14 timmar per dygn.
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Följande gator och platser kommer att belysas i StockholmsJul-projektet 2011:
Tegelbacken, Vasaplan, Norra Bantorget, Klarabergsviadukten, Kungsbron, Sveavägen, Stureplan,
Nybroplan, Strömkajen, Gustav Adolfs Torg, Riksplan, Västra Kungsgatan, Klarabergsgatan, Gamla
Brogatan, Bryggargatan, Västra Mäster Samuelsgatan, Östra Kungsgatan, Östra Mäster
Samuelsgatan, Regeringsgatan, Norrlandsgatan, Birger Jarlsgatan, Biblioteksgatan, Hamngatan,
Drottninggatan, Sergelgatan, Hötorget, Sergels Torg, Norrmalms Torg Kungsträdgården, Brunkebergs
Torg, Gustav Adolfs Torg, Berzeliipark, Nybroplan.
Om City i Samverkan – vi utvecklar Stockholm City
City i Samverkan är en ideell samarbetsorganisation som samlar Stockholm stad och näringslivet för
att gemensamt utveckla och förvalta Stockholm City. Vi tycker att Stockholm City är Sveriges absolut
viktigaste plats. Därför verkar vi för ett vackert, tryggt och händelserikt city. Exempel på medlemmar
i City i Samverkan är; Stockholm stad, Polisen, SL, fastighetsägare och handelsaktörer i city.
Tillsammans genomför vi projekt som rör marknad, trygghet och stadsmiljö för att skapa en attraktiv
stadskärna öppen för alla. Stockholm City ska alltid vara värt en resa!

