
10-26 november 2023



• Ett av Uppsalas stora publika 
evenemang, ca 90 000 
besökare

• Ljusfestival sedan 2008
• 10 gången!
• Arrangeras av Uppsala 

kommun och Uppsala City

Bakgrund



Syfte och mål
• Öka flöden av Uppsalabor och 

besökare i city med fokus på 
ökad omsättning inom framför allt 
handel och restaurang  

• Skapa en plattform för inspiration 
för Uppsalabor och besökare att 
uppleva mer Uppsala genom att 
visa upp platser, byggnader och 
historia de kanske inte vetat om 
tidigare



Allt ljus på Uppsalas besökare

• Ett brett 
evenemang 
som ska 
innehålla något 
för alla 

• Ljusverk 
och/eller 
aktiviteter 
riktade till olika 
målgrupper



Kännedom, besök, NPS och nöjdhet



Vilket betyg ger du följande moment?



Inriktningar ljusverk – vad vi letar efter
• Trygghet 

• Belysa mörka / otrygga platser

• Hållbarhet
• Tillgänglighetsanpassat

• Alla ska ha möjlighet att ta del och 
uppleva ljusverken

• Interaktivt
• Fler sinnen än syn



Kriterier / urval

• Fri tolkning – inget tema
• Hur passar ljusverket in på inriktningar?
• Tekniska förutsättningar (utomhus, under drygt 2,5 vecka)

• Etablering/Drift/Avetablering
• Hållbarhet (elförbrukning och material)

• Totalekonomi
• Rätt verk på rätt plats



Område för ljusverk
Områdessträckning mellan:
• UKK
• Årummet
• Gågatan (blå markering)
• Paradgatan
• Carolina Rediviva

Särskilt intressanta platser
• Påvel snickares gränd
• Klostergatan



Processen

• 14 april sista dag inlämning av förslag på ljusverk
• Länk: https://www.trippus.net/ansokan-

ljusverk_2023
• Besked om inbjudan till presentation senast 28 

april.
• 12 maj presentation av ljusverk och teknisk 

genomgång
• Besked om medverkan senast två veckor 

senare
• 15 juni avtal skrivet mellan konstnär och Allt ljus på 

Uppsala
• 15 juni inlämning teknisk information, uppställning 

och kommunikationsunderlag
• 6 november start etablering på plats
• 9 november besiktning av ljusverk
• 10 november premiär Allt ljus på Uppsala 2023 

(invigningsmiddag)



Förslag på ljusverk ska innehålla:

• Beskrivning av idén bakom och bild/skiss av ljusverk/ljusinstallation
• Önskad plats för ljusverket inom området (om önskemål finns)
• Idén bakom ljusverket – vilka känslor och tankar vill ni förmedla? 
• Finns det några förutsättningar för ljusverket som projektledningen bör 

veta om, ex mörk plats, möjlighet att spela upp ljud etc. 
• Vad gör ljusverket hållbart?

• Hur mycket el kommer ljusverket kräva under genomförande? Ange i kWh.
• Hur ser produktionen av ljusverket ut? Vilket material/ lampor används? 
• Finns det en plan för ljusverket efter avslutad festival?

• Ekonomi – en budget för genomförande (se nästa slide för förutsättningar)



Ekonomi och förutsättningar

• Ersättningen ligger på 60 000 - 150 000kr/ ljusverk
• Motivera för större ersättning
• Ersättningen ska täcka kostnader för idé, produktion, etablering/drift/nedmontering, 

transport/lift, samt försäkring 
• Ljusdesigner äger och ansvarar för sitt eget ljusverk
• Villkor och ansvar specificeras i avtal som skrivs mellan ljusdesigner och Uppsala 

kommun. 

• Projektledningen ansvarar för platsen för ljusverket med nödvändiga 
tillstånd samt att el finns tillgänglig

• Projektledningen ansvarar även för kommunikation och marknadsföring av 
ljusfestival och ljusverken

• Projektledningen kommer att avtala med sponsorer för ljusverken.



Allt ljus på Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsala city och det 
lokala näringslivet. Destination Uppsala projektleder genomförandet av evenemanget.


