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1.1

Syfte

Syftet med belysningsprogrammet är att skapa en samsyn kring
bärande principer för belysningen i Mölndals innerstad.
1.2

Mål

Målet är att belysningen ska öka livskvaliteten för människor
som bor och vistas i Mölndal, samtidigt som belysningens
negativa miljöpåverkan ska begränsas. Stadskärnan och dess
aktiviteter ska uppfattas som trygga, tillgängliga och attraktiva
under mörka timmar. Belysningen ska förstärka innerstaden
som offentlig och kommersiell mötesplats som lockar boende
och besökare till Mölndal. Genom att lyfta fram Mölndals
kulturarv, konst och arkitektur ska ljuset förstärka Mölndals
identitet.

1.3

INLEDNING

Användning

Belysningsprogrammet definierar ljusets roll och vilka behov
ljuset ska uppfylla i de olika stadsrummen. Programmet beskriver övergripande gestaltningsprinciper som ska ligga till grund
för kommande arbete. Programmet är inte låst till specifik
teknik eller specifika lösningar utan ska utgöra ett vägledande
ramverk för gestaltningen som öppnar upp för kreativitet och
flexibilitet och tekniska, praktiska och ekonomiska förutsättningar i olika delprojekt. Riktlinjerna som beskrivs för de olika
ljuskaraktärerna och typmiljöerna kan användas som checklistor vid genomförandet.
Belysningsprogrammet ger också viss vägledning för bygglov
för fasadbelysning.
Belysningsprogrammet ska läsas tillsammans med ”Gestaltningsprogram för offentliga rum och byggnader i Mölndals
innerstad”.
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ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPRINCIPER

2.1 Återkommande ljuskaraktärer som
väver samman staden
Belysningen ska bidra till att öka Mölndals stadsmässighet och
ge staden en läsbar och sammanhållen struktur som underlättar
orienteringen under mörka timmar. Strukturen skapas genom
att återkommande ljuskaraktärer väver samman stadens olika
delar i ett läsbart mönster.
Stadskänsla skapas av väven, en kombination av ljuskaraktärer
som erbjuder en rik och varierad upplevelse av staden. Variationen skiljer sig från upplevelsen av en trafikorienterad entonig belysning där allt ljus riktas mot marken med ett jämnt ljus.
Genom att använda en armaturfamilj med ett gemensamt uttryck i alla innerstadens stråk ska staden bindas samman. Gränder som idag uppfattas som upplösta delar av bostadsgårdar
och stråk genom angränsande parker och trafikmiljöer som
länkar samman innerstaden med dess omgivning ska inkluderas
i stadens struktur.

Framtidens Mölndal, Vår Vision 2022
“Mölndal har en sammanhållen och unik stadskänsla...”

Illustration av Mölndals väv av ljuskaraktärer.
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ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPRINCIPER

2.2 En sammanhållen stadskärna
I Vår Vision 2022 uttycks en vilja att planera för att Mölndals
stadskärna byggs ihop över E6:an och förenar centrum, Forsåker och Kvarnbyn. För att skapa en sammanhållen stadskärna
också under mörka timmar bör gestaltningsprogrammet för
belysning på sikt implementeras också på andra sidan motorvägen.
Exempel på belysning som väver samman staden under mörka
timmar är:
• Ljuskaraktärer som återkommer på båda sidor om Mölndals
bro för att öka stadsmässigheten och binda samman staden.
• Medveten fasadbelysning av landmärken på båda sidor om
bron.
• Mölndalsån och det böljande landskapet ska belysas för att
hamna i visuellt fokus medan belysning på parkeringar och
trafikerade ytor längs E6 förses med väl avbländade armaturer som tonar ner de trafikorienterade miljöerna i upplevelsen.

Framtidens Mölndal, Vår Vision 2022
“Vi utvecklar en tät, vacker och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals
centrum, Forsåker och Kvarnbyn.”
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ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPRINCIPER

2.3 Förstärka närvaron av Mölndalsåns
vatten och historia
Mölndalsån har lagt grunden till stadens identitet och existens.
Den nuvarande stadskärnan har en mycket begränsad tillgång till vatten som återfinns främst i ett par konstverk med
fontäner. Genom ny gestaltning som för in vatten i fler miljöer
får innerstaden en större koppling till sin identitet som en vattennära stad.

VÄVERI

Genom att låta belysningen sätta stort fokus på vattnet och på
vistelseplatser vid vattnet kan dess närvaro förstärkas, inte bara
under mörka timmar utan också i minnet av stadsrum som
besökts i mörker. En medveten belysning gör upplevelsen av
vatten tillgänglig under fler timmar och förvaltar därmed investeringen som gjorts för att öka vattnets närvaro i staden. Belyst vatten bidrar också till att skapa en levande miljö som kan
förbättra upplevelsen av trygghet under mörka timmar.
Mölndalsån har skapat förtsättningarna för flera industrier som
är en viktig del av stadens historia. Genom att låta gestaltningen av ljuset inspireras av utvalda industrier kan historien göras
närvarande i stadsbilden.

MJÖL
FÄRGERI

PAPPERSBRUK

Framtidens Mölndal, Vår Vision 2022
“Med en modern känsla i gestaltning och uttryck som knyter an till vår historia skapar vi
ett Mölndal som speglar vår identitet.”
7

Belysningsprogram för
Mölndals innerstad

2
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2.4 Uppnå hållbart ljus
Belysning har starka kopplingar till såväl ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet. För att uppnå ett hållbart ljus behöver
alla tre aspekter av hållbarhet beaktas och avvägas ur ett holistiskt perspektiv. Grunden för att uppnå såväl ett socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbart ljus är att planera väl för
att tillgodose det rätta ljuset på den rätta platsen vid den rätta
tidpunkten.

2.4.1 Socialt hållbart ljus

2.4.2 Ekologiskt hållbart ljus

2.4.3 Ekonomiskt hållbart ljus

Ljus bidrar till social hållbarhet genom att förbättra tillgängligheten till viktiga målpunkter, förstärka den upplevda tryggheten och öka livskvaliteten för Mölndalsborna.

Ett ekologiskt hållbart ljus minimerar den negativa miljöbelastningen. Styrning om anpassar ljuset till det aktuella behovet
under dygnet och året samt ljuskällor med låg energiförbrukning och god ljuskvalitet ger energieffektiva lösningar med
bibehållen kvalitet i upplevelsen. Vissa ljuskaraktärer ska ha en
nattändning där belysningen släcks eller dimmas ner under natten. Detta gäller trädbelysning, belysning på aktiviteter och viss
fasadbelysning. Energibesparingar ska dock inte gå ut över den
upplevda tryggheten.

Genom en attraktiv belysning av stadens olika delar kan användandet och tillgängligheten av en plats förlängas över en
längre tid på dygnet och året. En attraktiv belysning skapar
värden genom att locka till sig människor som trivs och vill
vistas i staden.

Belysning vid kollektivtrafik och viktiga gång- och cykelstråk
bör prioriteras för att minska bilberoendet.

Samverkan med fastighetsägare och representater för handeln
gällande gemensamma intressen av en attraktiv och levande
stad ger en grund för samverkande investeringar som ger
belysningenslösningar som inte konkurrerar utan kompletterar
varandra.

Ljuset ska göra aktiviteter och mötesplatser tillgängliga under
mörka timmar på dygnet och året för olika samhällsgrupper.
Genom att knyta ihop gångstråk i innerstaden med närliggande
bostadsområden ökar rörligheten och integrationen mellan
olika delar av staden.
Medborgarnas delaktigheten med sin stad bör stärkas genom
medskapande och information om förändringar.

Behovet av mörker under natten för att respektera den biologiska mångfalden och att minimera ljusföroreningar mot himlen ska beaktas i ljusplaneringen.

Ljuskällor och armaturer av hög kvalitet och lång livslängd och
en väl planerad belysning som är förberedd för framtida förändringar skapar belysningslösningar som håller över tid.

Framtidens Mölndal, Vår Vision 2022
“Vi verkar för en utveckling av Mölndal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.”
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2.5 Sätta människan i fokus
Belysningen ska sätta människan och hennes aktiviteter i fokus.
Viktiga målpunkter, gångsstråk och platser där människor vistas ska framträda i den visuella miljön medan ljus på trafikorienterade ytor ska vara mer nedtonade i upplevelsen. Ett mjukt
ljus på människors ansikten är viktigt för att kunna läsa ansiktsuttryck och ge möjlighet till social interaktion.
Aktiviteter för olika målgrupper ska göras tillgängliga och
attraktiva med belysning för att få en levande stad under fler
timmar på dygnet. Lekytor, torghandel, temporära utställningar och event ska ges en belysning som förstärker aktiviteten.
Belysningen behöver inte vara statisk utan kan variera under
dygnet och året.
Medskapandeprocesser där medborgare får delta aktivt i gestaltningen kan användas för temporära ljushändelser på utvalda platser. Belysning är väl lämpat för medskapande eftersom ett starkt visuellt avtryck kan skapas på kort tid och med
relativt liten investering. Medskapande bidrar till att medborgare tar sin stad i besittning och kan förstärka tryggheten och
stoltheten över sin stad.

Framtidens Mölndal, Vår Vision 2022
“Vi utvecklar gemensamma mötesplatser där alla är välkomna och kan uppleva ett livaktigt kultur- och fritidsliv.(...) I dialog med
Mölndalsborna skapar vi en livskraftig utveckling av Mölndal som stärker vår gemensamma identitet och stolthet.”
9
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2.6 Skapa trygghet med socialt, rumsskapande och identitetsskapande ljus
Trygghet är ett begrepp som relaterar till en känsla som är upplevd och personlig. Genom att uppfylla grundläggande behov av socialt, rumsskapande och identitetsskapande ljus kan
belysningen öka den upplevda tryggheten i Mölndals innerstad.
Eftersom fler kvinnor än män upplever otrygghet och kan
begränsas i sin rörlighet under mörka timmar är belysning även
en jämställdhets- och tillgänglighetsfråga.

SOCIALT

Normalt fyller en ljuskaraktär flera behov genom att samtidigt
relatera till människan, rummet och platsens identitet. Alla tre
behoven ska beaktas i varje miljö i Mölndals innerstad.

RUMSSKAPANDE
IDENTITETSSKAPANDE

SOC

RUM

ID

2.6.1 Ljuset och människan

2.6.2 Ljuset och rummet

2.6.3 Ljuset och identiteten

Närvaron av andra människor är den viktigaste faktorn för
upplevd trygghet. Genom att skapa en så attraktiv belysning att
människor väljer och inte bara vågar vistas ute, ska Mölndals innerstad befolkas och bli tryggare. Att kunna se och identifiera
andra människors ansikten är viktigt för den sociala orienteringen och för att kunna skapa mänskliga möten. Det uppnås
med ett väl avbländat, varmtvitt ljus med hög färgåtergivning.
Den upplevda tryggheten ska också öka genom att miljön
känns omhändertagen. Exempel på sådan belysning är ljus i
mänsklig skala vid bänkar, trappor, räcken, ljus vid entréer och
skyltfönster och ljus på växtlighet och vatten .

Att uppfatta rummets gränser, att känna igen sig och kunna
orientera sig i mörker är grundläggande för den upplevda tryggheten. I mörker försvinner upplevelsen av rum och färger.
Det rumsskapande ljuset har därmed uppgiften att återskapa
och omtolka stadsrummet genom ljus som beskriver stadens
struktur, rytm, skala, hierarki och riktning. Ljus med hög

Det identitetsskapande ljuset ger karaktär och identitet till
staden. Genom att utstråla en positiv och attraktiv identitet
skapas grunden för att känna en gemenskap med sin stad,
vilket är viktigt för den upplevda tryggheten. Om andra människor delar samma positiva upplevelse finns förutsättningar för
att också känna gemenskap med dem.

10
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LJUS OCH VÄXTLIGHET
ÅRSTIDSLJUS
LJUS OCH VÄV
LJUS OCH FÄRG
MJUKT LJUS FRÅN LYKTOR
RIKTAT LJUS FRÅN LYKTOR

3.1 Trådar i Mölndals väv
Ljuskaraktärerna representerar det ljus som ska finnas i Mölndals innerstad och som Mölndalsborna möter i sin vardag och
minns i efterhand när de sluter ögonen och tänker på sin stad
i mörker. De berättar om vad som ska synas och upplevas i
Mölndals innerstad under mörka timmar.
Varje ljuskaraktär representeras av en tråd. Tillsammans utgör
trådarna en väv som utförs i olika kombinationer, i olika delar
av staden beroende på gestaltningen på den enskilda platsen.
Ljuskaraktärerna kan i genomförandet gestaltas med olika belysningsprinciper, armaturer, ljuskällor och riktningar.

LJUS I MÄNSKLIG SKALA
LJUS OCH AKTIVITETER
LJUS OCH KONST
LJUSHÄNDELSER
AVSKÄRMAD TRAFIKBELYSNING
LJUS MED DAGSLJUSKARAKTÄR
LJUS FRÅN SKYLTFÖNSTER
FASADBELYSNING

Symbolen betyder att ljuskaraktären bör ha en natttändning där
ljuset antingen släcks eller dimmas ner till en lägre nivå under
natten (ca 01.00-06.00).
Symbolerna används även vid de olika typmiljöerna eftersom
behovet av nattbelysning varierar beroende på situation.
12
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LJUS OCH VATTEN
3.2 Ljus och vatten
Vatten kan både vara stilla som en speglande yta eller bilda en
volym genom rörelse. Det kan också vara fruset och utgöra
en vit projektionsyta. De tre formerna av vatten behöver olika
belysningsprinciper för att lyftas fram.

VÄXTLIGHET

STILLA VATTEN

VATTEN I RÖRELSE

FRUSET VATTEN
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LJUS OCH VATTEN

3.2.1 Ljus och stilla vatten
Vattnets närvaro ska lyftas fram genom att skapa vackra vattenspeglingar som ger dubbel effekt av ljuset.
För att skapa speglingar ska avskärmade armaturer användas
som sätter den belysta ytan i fokus.
Ett kontrastrikt ljus med hög färgåtergivning ska användas.
Ljuset kan med fördel placeras i konstruktioner nära vattenytan.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		 3000K
Färgåtergivning		
Ra >85
Ljuskälla			LED
Färgvariation			<4 SDCM
Montage			
infällt i konstruktioner nära
				
vattenytan, strålkastare på stolpe,
				markstrålkastare
14
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LJUS OCH VATTEN

3.2.2 Ljus och vatten i rörelse
Rörligt vatten lyfts fram genom att belysa vattnet i sig. Ett kallvitt ljus bör användas. Belysningen kan antingen bestå av avskärmade strålkastare som riktar ljuset mot vattnet på avstånd
eller av armaturer som integreras i fontäner och konstruktioner
runt vattnet.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		 4000K-5000K
Färgåtergivning		
Ra >80
Ljuskälla			LED
Montage			
integrerat i konstruktioner vid 		
				vattnet, strålkastare på stolpe
15
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3.2.2 Ljus och fruset vatten
Fruset vatten i till exempel en isbana kan lyftas fram med
fiber som frusits fast i eller under isen, eller med mönsterstrålkastare som monteras på stolpar och belyser isen
ovanifrån.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		 4000K-5000K
Färgåtergivning		
Ra >80
Ljuskälla			LED
Montage			
infällt i isen, strålkastare på stolpe

16
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3.3 Ljus och växtlighet
Växter, träd och planteringar ska lyftas fram med ett kontrastrikt ljus. Växtlighet som prioriteras är vattennära planteringar
som sätter fokus på Mölndalsåns närvaro och fruktträd som
berättar om trädgårdsstaden Mölndal. Trädalléer eller solitärträd som skapar viktiga rumsligheter ska också belysas.
Färgåtergivningen ska vara så bra som möjligt för att kunna
återge växternas färger och skiftningar på ett naturligt sätt.
Ljusfärgen kan vara antingen varmvit eller kallvit beroende på
växternas naturliga färger. För utvald växtlighet kan ljuset variera över året (se Årstidsljus).

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		 3000K-4000K
Färgåtergivning		
Ra >85
Ljuskälla			LED
Färgvariation			<4 SDCM
Montage			
strålkastare på stolpe,
				markstrålkastare,
				
integrerat i konstruktioner nära växterna
17
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ÅRSTIDSLJUS
3.4 Årstidsljus
Genom att använda styrning av ljuset avseende ljusfärg och
ljusstyrka på utvalda träd och växter ska ljuset förstärka deras
säsongskaraktär. Ett varierande ljus som sätter fokus på vissa
träd och växter under utvalda veckor förstärker attraktionen
under dessa kvällar vilket kan leda till en mer befolkad innerstad.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		
2700K-5000K, RGB
Ljuskälla			LED
Färgåtergivning		
Ra >85 (för vitt ljus)
Montage			
strålkastare på stolpe,
				markstrålkastare,
				
integrerat i konstruktioner nära 		
				växterna
18
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3.5 Ljus och väv
Väveri och spinneri har varit viktiga industrier i Mölndal och
klädindustrin finns fortfarande representerad i staden. Väven
används som inspiration i gestaltningen av ljuset på flera sätt.
Markinfällda armaturer skapar “ljusmattor” på torgen under
mörka timmar. Armaturerna blir till trådar som vävs samman
i ett mönster.På så sätt förstärks den unika karaktären i markbeläggningen hos de olika torgen. Ljusmattorna definierar
samtidigt torgrummen och länkar dem samman. Ljusmattornas
trådar används också som inspiration till gestaltningen av lyktor med lysande kropp. Sammanvävda trådar filtrerar ljuset från
ljuskällan och minskar bländningen samtidigt som lyktorna får
ett unikt uttryck som kopplas till Mölndal.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		
4000K, RGB
Ljuskälla			LED
Färgåtergivning		
Ra >80
Färgvariation			<4 SDCM
Montage			
infällt i mark
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3.6 Ljus och färg
Som ett del i Mölndals textilindustri fanns också färgerier.
Klara färger förknippas ofta med en modern och uttrycksfull
gestaltning som eftersöks i Framtidens Mölndal, Vision 2022.
Färginslag i arkitekturen finns etablerat i staden genom de färgade glasen i Knutpunkten som är stadens ansikte utåt. Färgerna i arkitekturen ger liv åt en annars trafikorienterad miljö.
Genom att skapa en zon i ringen runt innerstaden med inslag av belysta färger bygger gestaltningen vidare på anslaget
i Knutpunktens arkitektur. Färginslagen ska göra gränslandet
mellan staden och omlandet mer levande och uttrycksfull och
bidra till att fylla den ödslighet som idag finns under mörka
timmar. FärLjuset ska sätta fokus på färgade material som
finns i landskapet och som accenter i armaturer. Genom att
trådarna i lyktorna tonar från vitt i innerstaden till olika färger i
omlandet bidrar färgen till att underlätta orienteringen.
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3.7 Ljus och konst
Konsten i Mölndal är ofta förknippad med Mölndalsån, antingen genom dess industrihistoria så som mjölnaren Albert på
Mölndals torg eller genom fontäner som en del av konstverken
såsom Mats Theselius och landskapsarkitekterna Topias böljande landskap.
Konsten ska belysas för att sätta den i fokus och ta fram dess
karaktär och uttryck. Att belysa konsten är ett sätt att göra
den tillgänglig under fler timmar på dygnet och året. Belyst
konst bebor också platsen på ett sätt som gör att miljön blir
mer omhändertagen och upplevs tryggare. När det är möjligt
ska ljusplaneringen ske i samarbete med konstnären. Ljusriktningar och ljusfärger kan variera beroende på konstverket och
möjligheter att installera belysningen i det omgivande rummet.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		 2700K-5000K
Ljuskälla			LED
Färgåtergivning		
Ra >80
Montage			
strålkastare på stolpe,
				markstrålkastare,
				integrerat i konstverket
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3.8 Mjukt ljus från lyktor på stolpe
Ett mjukt sidoljus till människors ansikten är en viktig
ljuskaraktär för att sätta fokus på människor. Ljuset ska vara
varmvitt, ha en så hög färgåtergivning som möjligt och vara
behagligt och bländfritt att vistas i. Ljuset skapas av lyktor
på lägre stolpar som ger en mänsklig skala till gaturummen.
Genom att använda en lykta med lysande kropp av samma
familj både på gator i innerstaden och i dess omland ska
Mölndals olika delar bindas samman. Armaturerna ska placeras
i stråk som leder in och ut ur staden. Enkla mönster av trådar
i armaturens ljusfiltrerande skikt kan ge en projektanpassad
gestaltning som knyter lyktorna till Mölndal.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		 3000K
Färgåtergivning		
Ra >85
Ljuskälla			
LED / Metallhalogen
Färgvariation			<4 SDCM
Montage			
stolpe höjd ca 3,5-4,5 m
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3.9 Riktat ljus från lyktor på lina
De smala gågatorna har en god tillgång på skyltfönster som
fyller behovet av ett mjukt sidoljus i människors ansikten. Den
kommersiella belysningen kompletteras istället av kontrastrika
ljuskäglor som lyfter fram gatan. Det riktade och koncentrerade ljuset skapas av lyktor som monteras med linspänn.
Armaturerna bör ha ett formspråk som samspelar med lyktorna på omkringliggande gator för att binda samman staden.
Linorna kan spännas mellan husen på ett lekfullt sätt som ger
en känsla av väv och trådar och kan användas för montage av
julbelysning.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		 3000K
Färgåtergivning		
Ra >85
Ljuskälla			
LED / Metallhalogen
Färgvariation			<4 SDCM
Montage			linspänn
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3.10 Ljus i mänsklig skala
Ljus i mänsklig skala skapar ett kontrastrikt ljus nära den belysta ytan som ger en skärpa och en variation som finns naturligt
i dagsljus. Ljuset ska lokaliseras och integreras i ytor som människor kommer nära såsom i räcken, trappsteg, sittytor, lekytor
och planteringar. Armaturer ska vara väl avskärmade och ljuset
bör vara varmvitt då återreflektionen blir ett ljus till människors ansikten.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		 2700K-3000K
Färgåtergivning		
Ra >80
Ljuskälla			
LED / Metallhalogen
Färgvariation			<4 SDCM
Montage			
integrerat i bänkar, räcken,
				cykelställ, nivåskillnader, lekytor, 		
				planteringar
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3.11 Ljus vid aktiviteter
Belysningen ska sätta fokus på aktiviteter och göra dem attrativa och tillgängliga för sin målgrupp. Eftersom aktiviteterna
varierar under året och dygnet bör belysningen styras med en
egen tändning som gör att de kan släckas på natten och under
årstider då aktiviteten inte pågår. Genom att använda strålkastare på höga stolpar finns även möjligheter att rikta om ljuset
när aktiviteter ändras. Där det är möjligt kan ljuset integreras
i lekutrustningen eller konstruktioner kring aktiviteten (torgstånd, isbana e.d). Ljuset vid lekplatser bör vara lekfullt gestaltat så att belysningen inspirerar och utvecklar leken.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		
2700K-4000K, RGB
Färgåtergivning		
Ra >85 (för vitt ljus)
Ljuskälla			
LED / Metallhalogen
Färgvariation			<4 SDCM
Montage			
strålkastare på stolpe,
				markstrålkastare, integrerat i
				kontruktioner nära aktiviteten
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3.12 Ljushändelser
Möjligheten att skapa temporära ljusinstallationer tillgodoses
genom att vissa platser är försedda med eluttag med egen
tändning och riktbara strålkastare med möjliga tillbehör som
kan förändra ljuset. Ljushändelserna utgörs dels av julbelysning men även av installationer som involverar Mölndalsborna
genom medskapandeprocesser. Ljushändelser bidrar till att
aktivera och utveckla staden. Att låta barnens skapande och
idéer ta plats i stadsrummet under mörka timmar bidrar till att
ge dem den magi och frihet som mörkret ger.
Julbelysning förbereds framför allt på gågatorna där de kan
fästas i de linspända vajrarna. Eluttag med egen tändning och
eventuell möjlighet till dmx-styrning monteras på fasaderna i
anslutning till linorna. För julbelysning används gärna inspiration från vävar och trådar. Vajern kan även användas till annan
belysning samt skyltning som annonsör för kulturella tillställningar till exempel i Kvarnbyn. Sommartid kan temporära
installationer som fångar solljuset skapas.
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3.13 Avskärmad trafikbelysning
Den avskärmade trafikbelysningen ska utgöra den ljuskaraktär som tar minst visuell plats i rummet. Det blir en bakgrund
för att minska kontraster och uppnå den belysningsstyrka och
jämnhet som behövs för att tillgodose kommunens krav på
trafiksäkerhet enligt VGU. Armaturerna ska vara välavbländade
och ska inte ha lysande skärmar. Det är viktigt att ljuskaraktären är nedtonad för att inte konkurrera med det mjuka ljuset
från lyktorna som följer gångytorna in och ut från innerstaden
eller med belysning av träd och planteringar. Armaturerna kan
utgöras av strålkastare med gatuoptik eller av gatuarmaturer
med planglas med uppdragen eller avskärmad ljuskälla.
En bra färgåtergivning ska användas för att ge ett bra ljus till
människor som vistas invid de trafikerade stråken och inte
bryta helhetsupplevelsen av gatubilden.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		 3000K
Färgåtergivning		
Ra >80
Ljuskälla			
LED / Metallhalogen
Färgvariation			<4 SDCM
Montage			
Höjd ca 6-7 m (gata) och 4.5 m (cykelstråk)
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3.14 Ljus med dagsljuskaraktär
Belysning med dagsljuskaraktär är ett ljus som ändrar färgtemperatur och intensitet beroende av dagsljusförhållanden i omkringliggande landskap. Vid dagsljus ska ljuset vara kallvitt och
starkare medan det under mörka timmer dimmas ner till lägre
nivåer och ger ett varmt ljus som anpassar sig till elljusbelysningen i staden. Ljuset bör på olika sätt integreras i undertak
för att efterlikna ett naturligt dagsljusintag och skapa ljusa ytor
på tak och väggar. Ljuset som skiftar ska ge ett mjukt och diffust ljus som efterliknar himmelsljuset.

Riktlinjer för ljuskällans ljustekniska egenskaper:
Färgtemperatur		
2700 - 5000K (dynamiskt)
Färgåtergivning		
Ra >80
Ljuskälla			LED
Färgvariation			<4 SDCM
Montage			
Integrerat i undertak i underlandet
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3.15 Mjukt ljus från skyltfönster
Belysning i skyltfönster ger ett mjukt sidoljus till gaturummet
och människor som vistas i det. Samtidigt skapar de upplysta
fönstren ljusa ytor med höga ljusnivåer och stora kontraster
som blir attraktiva målpunkter för fönstershopping och är
viktiga för upplevelsen av trygghet. Skyltfönsterbelysning ska
därför ha en egen tändning och vara tänd hela dygnet. För butiksytor som inte har avgränsade skyltfönster ska en medveten
nattbelysning av butiken användas för att skapa genomsikt.
Armaturer ska vara väl avbländade för att inte blända utåt gatan. Armaturerna får gärna döljas i slitsar i tak och väggar eller
vara uppdragna över det synliga skyltfönstret för att ge ett så
rent intryck som möjligt och sätta fokus på varorna.
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3.16 Fasadbelysning av primära landmärken
Primära landmärken är offentliga målpunkter eller fysiska
orienteringspunkter som är viktiga för helhetsbilden av staden.
Exempel på primära landmärken är kyrkan, stadshuset, Möllan,
Mölndals bro och hotellet. Primära landmärken får och bör ha
en fasadbelysning som lyfter fram deras arkitektur. På grund av
de primära landmärkenas bärande funktion för orientering ska
belysningen vara tänd hela natten. En medveten nattbelysning
där ljusnivåer går ner till lägre nivåer eller där vissa ljuskaraktärer släcks kan användas.
Fasadbelysningen kan bestå av en belysning som är monterad
på fasad som ger ett kontrastrikt och detaljerat ljus, och/eller
en mjuk fasadbelysning från strålkastare som lyfter fram hela
byggnadsvolymen.
Belysningen av primära målpunkter ska i regel utföras med vitt
ljus (2700-4000K). Färgat ljus kan vara aktuellt som accenter
på nybyggda byggnader längs E6:an men ska normalt undvikas
och användas endast vid noga övervägande.
Som en del i bygglovsansökan ska fasadbelysning av befintliga
byggnader föregås av provbelysning för visuell utvärdering. För
nybyggnation ska bygglovet innehålla illustrationer som visar
belysningens inverkan i stadsbilden under mörka timmar.
För känsliga miljöer kan ljusreglering användas för att göra
anpassning av ljusstyrkor på plats vid inriktning. Vid dessa
platsjusteringar bör bygglovshandläggare medverka för att
godkänna ljusnivåer.

30

Belysningsprogram för
Mölndals innerstad

3

LJUSKARAKTÄRER - TRÅDAR I MÖLNDALS VÄV
ÖVRIG FASADBELYSNING

3.17 Övrig fasadbelysning
Byggnader som inte är primära landmärken men som har en
karakteristisk arkitektur som är viktig för upplevelsen i det enskilda gaturummet kan fasadbelysas. Fasadbelysningen av dessa
byggnader ska framför allt lyfta fram enskilda byggnadsdelar
och inte hela byggnadsvolymer. Exempel kan vara belysning av
fönsterlösa gavelpartier, utskjutande bottenvåningar, vertikala
indragningar i fasad eller genomlysta plåtfasader. Belysning
får inte rikta in ljus mot bostäder eller skapa bländning. Belysningen
ska harmoniera och komplettera gaturummets övriga
KV GRÅSEJEN
belysning. Belysningen ska inte framställa byggnaden som en
solitär utan som del i helheten. Eftersom belysningen av dessa
byggnader inte är bärande för orienteringen i staden bör fasadbelysningen släckas på natten. Färgat ljus ska inte användas om
inte särskilda skäl finns.
A

B

TRIANGELHUSET



C



Ljus på entréer och balkonger är en del av byggnadens nattliga
uttryck. Entrébelysning bör vara tänd hela natten för att öka
tryggheten och tillgängligheten. För entrébelysning och balkongbelysning gäller att armaturer med lysande vertikal skärm
inte får användas då dessa ofta skapar bländning.

Entrén mot Sahlins plats och vy längs Brogatan mot öster

MÖLNDALS GALLERIA

Designmanual - Hyregästanvisningar

13

uset sett från Storgatan (Fredblad arkitekter)
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Torg och Platser - “Att samlas till vardags och fest” (Ur Gestaltningsprogrammet kap 2.1)
Mölndals torg och platser ska var och en ha en tydlig egen identitet, roll och karaktär.
De ska kännas öppna och tillåtande så att alla människor känner sig välkomna.
Attraktiva mötesplatser som bjuder på såväl arrangerade som spontana evenemang och upplevleser.
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SAHLINS PLATS
4.1 Torg och platser
Belysningen ska lyfta fram de tre torgens olika karaktärer.
Genom att använda liknande ljuskaraktärer på torgen men
tillämpa och variera dem efter den unika situationen får torgen samtidigt ett släktskap i gestaltningen som knyter dem till
Mölndal och till varandra.
Alla torgen ges ett invävt ljus i mark så att en ”ljusmatta” skapas som definierar torgrummen. Mönstret i ljusväven anpassas
efter markbeläggningen så att de tre torgen får olika uttryck.
Träden belyses i vissa situationer med ett ljus som silar genom
lövverken och ger ett ljus på marken och andra situationer med
ett uppljus med syftet att låta solitärträd bli fokuspunkter.
Ljus i mänsklig skala bör finnas för att skapa en omhändertagen miljö och gestaltas indivudellt på de olika torgen beroende
på deras utformning.
Ljus på vatten och konst ska skapa fokuspunkter i rummen.
Stora torgrum behöver ett mjukt ljus från armaturer med lysande kropp på låg höjd för att ge ett ljus till människors ansikten. Ljuset lokaliseras i vid viktiga gångstråk i rummets gränser.
Mitt på torgytan kan ljusmiljön vara mörkare då det viktigaste
för tryggheten är att läsa av rummets gränser. Uttrycket i armaturer med lysande kropp ska samspela med övriga lyktor i
Mölndals innerstad men varje torg kan få en egen variant.

MÖLNDALS TORG

Torg med aktiviteter bör ha en flexibel strålkastarbelysning
som kan anpassas till denna.
Byggnader som utgör offentliga målpunkter bör ha en medve-

STADSHUSPLAN
Mölndals torg, Sahlins plats och Stadshusplan vävs samman visuellt genom gemensamma ljuskaraktärer som refererar till varandra.
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4.1.1 Mölndals torg
SOC

Ljuset och människan

• Mjukt ljus på människors ansikten skapas av lyktor med
lysande kropp på låg höjd i underkant av palissadklipt lind
och av skyltfönster runt torget.
• Ljus i mänsklig skala vid bänkar skapar en omhändertagen
miljö.
• Ljus som integreras i paviljongerna skapar en varm belysning och blir en viktig målpunkt kvällstid.
• Ljus som silar genom trädkronorna från strålkastare på
höga stolpar och belysning på vatten skapar en levande
miljö.
• Ett flexibelt ljus med egen styrning från strålkastare på
stolpar lyser upp aktiviteter som torghandel, uteserveringar,
RUM

Markstrålkastare som växlar ljusfärg och
styrka vid olika årstider

Ljus genom träden från strålkastare

Ljuset och rummet

• Belysning på och längs trädraderna från strålkastare på
höga stolpar lyser genom trädkronorna och definierar rummet under alla årstider.
• Infälld belysning i torgets markbelysning skapar en väv av
ljus som omtolkar torgets ”matta” under mörka timmar.
• Ljus vid torghandel, uteserveringar, scen och lekytor skapar
mindre ljusrum i rummet som växlar över tiden på dygnet
och året.
ID

Föränderligt ljus som ger ljus på
olika aktiviteter från strålkastare
på höga stolpar

Vita trådar i armaturen
Ljus från skyltfönster och paviljong

Mjukt ljus från armaturer
med lysande kropp som monteras dubbelsidigt på stolpar

Ljuset och identiteten

• Karaktären av Mölndals torg som ett vardagsrum lyfts fram
genom invävt ljus i ”mattan”.
• Lyktor med lysande kropp får ett formspråk som knyter
an till Mölndal genom väv och trådar som utformas på ett
modernt sätt.
• Föränderliga ljuskaraktärer som lyfter fram årstidsväxlingar
och tempoändringar under dygnet.

Ljus i mänsklig skala vid bänkar
och cykelställ
Invävt ljus i mark
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Ljus genom träden

Mjukt ljus från armaturer
med lysande kropp

Föränderligt ljus som ger ljus på
olika aktiviteter

Ljus från skyltfönster och paviljong

Invävt ljus i mark
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4.1.2 Sahlins plats
SOC

Ljuset och människan

• Mjukt ljus på människors ansikten skapas av belysning i
skyltfönster och genomlysta fasader.
• Ljus i mänsklig skala i bänkar, räcken och trappor skapar en
omhändertagen miljö.
• Belysning av vattenspelet och ljus som silar genom trädkronorna skapar en levande miljö med en uppbruten ljusbild.
• Ett flexibelt ljus med egen styrning från strålkastare på
höga stolpar ger ljus till bibliotekets olika aktiviteter och ger
möjlighet till medskapande.
RUM

Flexibla strålkastare på höga stolpat samt uttag i stolpar för temporära
installationer för medskapande och bibliotekets verksamheter

Ljus genom träden från strålkastare
Ljuset och rummet

• Rummet definieras av genomlysta fasader på biblioteket.
Den 16 våningr höga huskroppen ljussätts för att vara ett
landmärke som underlättar orienteringen i staden.
• Träden belyses som solitärer i rummet genom strålkastare
från höga stolpar som låter ljuset sila genom trädkronorna.
• Små ljusrum skapas genom ljus i mänsklig skala vid trappor
och bänkar.
ID

Ljus från skyltfönster och
fasadbelysning

Ljuset och identiteten

• Den karaktäristiska, mosaikliknande markbeläggningen får
integrerade ljuspunkter.
• Biblioteket blir en del av platsens identitet och det är viktigt
att bibliotekets aktiviteter syns genom upplysta glaspartier.
• Karaktären av Sahlins plats som ett intimare rum förstärks
genom att belysningen domineras av ljus i mänsklig skala
och av tillfälliga installationer som bygger på medskapande.
• Trädens belysning får en säsongsbelysning med egen styrning som växlar ljusfärg och som lyfter fram årstidernas
växlingar.
• Ljus på vattenspelet för tankarna till Mölndalsån och Mölneforsen.

Markstrålkastare som årstidsbelysning

Invävt ljus i mark
Integrerat ljus i vattenspelet

Ljus i mänsklig skala i räcken
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Ljus genom trädkronor

Markstrålkastare för årstidsljus

Ljus för bibliotekets verksamheter

Ljus i räcken och bänkar

Invävt ljus i mark
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4.1.3 STADSHUSPLAN

4.1.3 Stadshusplan
SOC

Ljuset och människan

• Mjukt ljus på människors ansikten skapas av armaturer med
lysande kropp på låg höjd.
• Ljus i mänsklig skala i räcken, stenmurar och bänkar skapar
en omhändertagen miljö.
• Belysning av vattenfontänen och ljus på träden skapar en
levande miljö.
RUM

Årstidsljus på träd

Integrerat ljus på
konstverk och fontän

Ljuset och rummet

• Konstverket belyses med integrerat ljus i fontänen för att
skapa en tydlig fokuspunkt i rummet.
• Rummets gränser definieras av belysta fasader på Stadshuset och Kulturhuset. Fasadbelysningen ska vara subtil och
lågmäld och samspela med arkitekturen.
• Markbeläggningens nät visas genom ett invävt ljus som
skapar en ”ljusmatta.”
• Rummet kopplas till Mölndalsån genom att armaturer med
lysande kropp fortsätter över vägrummet samt med en sekvens av belysta vattenrum ner till ån.
ID

Uppljus på träd i kombination med ljus genom träd

Fasadbelysning
Färgade trådar i armaturen

Ljuset och identiteten

• En representativ och samlad karaktär skapas genom ett
fokus på konstverket och ett i övrigt lågt ljus på den öppna
platsen i en vilande konstallation.
• Ljus på fontänen gör Mölndalsån närvarande. Ljuset integreras i fontänen.
• Lyktorna på stolpar ska ha ett formspråk som samspelar
med övriga i Mölndals innerstad, men de kan utformas med
en liten variation i gestaltningen som knyter dem till torget.
• Vattnet i cirkulationen lyfts fram genom att skapa speglingar av den runda formen i vattet. I konstverket lyfts det rörliga vattnet fram med strålkastare som integreras i fontänen.

Invävt ljus i mark

Mjukt ljus från armaturer
med lysande kropp

Ljus i mänsklig skala murar, räcken och bänkar
38
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4.1.3 STADSHUSPLAN

Ljus på konst och vatten
integreras i fontänen

Uppljus på träd
Färgade trådar i armaturen

Markstrålkastare för årstidsljus
Mjukt ljus från armaturer
med lysande kropp

Invävt ljus i mark

Ljus vid murar, bänkar
och räcken

Fasadbelysning
39
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4.2 GATOR

4.2 Gator
Genom att använda armaturer med lysande kropp på låg höjd
med ett formspråk som knyter an till Mölndals identitet ska de
olika gatorna i innerstaden vävas samman i upplevelsen.
På grund av olika bredd och skyltfönsterbelysning har gatorna
olika förutsättningar och behöver olika belysning. Gågatorna
är relativt smala och har skyltfönster som ger ett mjukt sidoljus
till gaturummet. För att komplettera den kommersiella belysningen används ett smalstråligt och riktat ljus mot marken som
skapar kontraster. Ljuset skapas genom lyktor på linspänn.
Byggnaderna kan med fördel ha en fasadbelysning som ger ett
förstärkt ljus närmast fasaderna och lyfter fram deras arkitektur.
På stadsgatorna och i gränderna där skyltfönstren är färre ska
lyktorna istället ge ett mjukt ljus till människors ansikten och
till marken. Ljuset kompletteras med ljus i mänsklig skala och
ljus på träd och vatten för att skapa de kontraster som den
kommersiella belysningen gör på gågatorna. Lyktorna leder ut
till angränsande bostadsområden och parker och kopplar samman staden.
På gator med biltrafik ges ett avskärmat ljus mot marken med
diskreta armaturer som inte konkurrerar om den visuella uppmärksamheten.

Mjukt ljus från lyktor på stolpe

Avskärmad trafikbelysning
Riktat ljus från lyktor på linspänn
40
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Gågatorna -“Puls, shopping och stadsliv” (Ur Gestaltningsprogrammet kap 2.1)
Generösa strövgator där kommers och stadsliv samsas i ett behanglugt myller.
Tydlig egen identitet och sammanhållande formspråk med kvalitativa material och genomarbetade detaljer - ett gemensamt golv.
Offentligt rum där alla får synas, vistas, shoppa, umgås, passera och mötas.
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GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR TYPMILJÖER
4.2.1 GÅGATOR
BROGATAN, MEDBORGAREGATAN, NYGATAN

4.2.1 Gågator
SOC

Ljuset och människan

• Skyltfönster på båda sidor om gågatorna ger god tillgång till
ett mjukt sidoljus på människors ansikten. Skyltfönsterbelysningen ska vara tänd hela dygnet och väl avbländad.
• Ljus i mänsklig skala i räcken, trappor och bänkar skapar en
omhändertagen miljö och kontraster i gaturummet.
• Entréer ska belysas för att vara tillgängliga och välkomnande målpunkter och ha avskärmade armaturer.

Vita trådar i armaturen

Linor som trådar

RUM Ljuset och rummet

• För att balansera det kontrastrika ljuset i skyltfönstren ute
i gaturummet skapar linspända armaturer tydliga ljuskäglor
på gatan. Det linspända montaget håller gaturummet öppet och rent. För att betona torgrummen gör den linspända
belysningen avbrott vid torgen.
• Byggnader bör ha en fasadbelysning som lyfter fram karakteristiska byggnadsdelar som framhäver sekvenser i gaturummet. Fasadmonterad belysning som ger ett förstärkt
ljus närmast fasaden kan användas där den samspelar med
arkitekturen och helheten.
• Kv Hajens sexton våningar höga bostadshus bör ha en
fasadbelysning som underlättar orientering i stadsrummet.
Fasadbelysning och ljus från parkeringar får inte skapa olägenheter in i lägenheter.
ID

Riktat ljus från lyktor på linspänn
Julbelysning på linor

Ljuset och identiteten

• Karaktären av gågatorna skapas främst av den kommersiella belysningen i skyltfönster, skyltar och fasadbelysning.
• Den linspända armaturer med lysande kropp får ett formspråk som knyter an till Mölndal genom väv och trådar.
Linorna dras över gatan som en tråd i ett mönster som
refererar till väven.
• Eluttag och möjlighet till DMX-styrning förbereds vid
linorna för att kunna montera julbelysning och andra ljushändelser. Julbelysningen kan med fördel referera till Mölndals industrihistoria med t ex väveri och färgeri.

Skyltfönster

Ljus i räcken

Fasadbelysning
41
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4.2.1 GÅGATOR
BROGATAN, MEDBORGAREGATAN, NYGATAN

Linor som trådar

Uttag för julbelysning

Riktat ljus från lyktor på
linspänn

BROGATAN
Fasadbelysning
42

Tvärstråk -“Unika kvaliteter som överraskar” (Ur Gestaltningsprogrammet kap 2.1)
Inbjudande länkar och viktiga stråk in mot stadskärnan.
De ska erbjuda unika kvalitéer med den lilla skalan och ett lugnare tempo.
De ska vara en krydda i stadsbilden och bredda upplevelsen av innerstaden som helhet - en
överraskning.
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4.2.2 TVÄRSTRÅK
MEDBORGARESTIGEN, TORGSTIGEN, NYGATAN VID RAMP

4.2.2 Tvärstråk
SOC

Ljuset och människan

• Vid gränder är tillgången till skyltfönster låg och därför behövs lyktor på låga stolpar som ger ett mjukt ljus till människors ansikten och belysning i gångstråken.
• För att skapa en levande och omhändertagen miljö ska ljus i
mänsklig skala integreras i bänkar, cykelställ och planteringar och träd och vatten ska belysas med ett kontrastrikt ljus.
• Där det finns aktiviteter som lekplatser bör dessa belysas
för att göra leken tillgänglig under mörka timmar.
• Balkonger, loftgångar och entréer kan med fördel belysas.
Armaturer ska vara väl avbländade. Väggarmaturer med
lysande vertikal skärm får inte användas.

Medborgarestigen

Ljus vid vatten

RUM Ljuset och rummet

• Det är viktigt att lyktorna i gränderna fortsätter i siktlinjen
för att binda samman innerstaden med de omgivande parkerna och bostadsområdena.
• Längs gränderna ska platser som ger variation och rytm i
ljusmiljön skapas. Vid platserna belyses träd, planteringar,
bänkar och vatten. De utformas för att bli attraktiva fokuspunkter som leder människor genom gränderna.
ID

Ljus på träd och planteringar
Vita och färgade trådar i armaturen
Torgstigen

Ljuset och identiteten
Ljus på lekytor

• I gränderna används samma lykta med lysande kropp som
på omgivande gator för att integrera dessa i gatunätet. Armaturen relaterar till Mölndals industrihistoria genom väv
och trådar.
• Det är viktigt att lyfta fram grändernas karaktärsskapande
element som träd, vatten, konst och planteringar för att ge
dem ett stadsmässigt uttryck.
Mjukt ljus från lyktor på stolpe

Nygatan vid ramp
Ljus i bänkar
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4.2.2 TVÄRSTRÅK
MEDBORGARESTIGEN, TORGSTIGEN

Ljus på träd och planteringar

medborgaregränd

Vita och färgade trådar i armaturen

Mjukt ljus från lyktor på stolpe

Ljus i bänkar
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4.2.2 TVÄRSTRÅK
NYGATAN VID RAMP

Vita och färgade trådar i armaturen

Mjukt ljus från lyktor på stolpe

Ljus på träd och planteringar

Skyltfönster

Ljus vid vatten

Ljus i bänkar
45

Innerstadsgata - “Här kör bilarna på de gåendes villkor”(Ur Gestaltningsprogrammet kap 2.1)
Levande gata och del av själva innerstaden, där bilar kör på fotgängares villkor.
Plats för stadsliv och trivsel med träd, god möblering och kvalitativa material.
Vänlig och säker där livet på gården tillåts spilla ut i gaturummet.
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4.2.3 BERGMANSGATAN,
BARNHEMSGATAN, DEL AV MÖLNDALSBRO

4.2.3 Innerstadsgator
SOC

Ljuset och människan

• Den mänskliga skalan bibehålls på innerstadsgator genom
lyktor med lysande kropp på låga stolpar. Dessa ger ett
mjukt ljus till människors ansikten och belysning i gångstråket.
• Ljus i mänsklig skala kan finns i planteringar, bänkar och
cykelställ och kan användas för att markera särskilda platser
längs stråken med ett kontrastrikt ljus.
• Belysning på träd, planteringar och vatten ger en levande
miljö.

Vita och färgade trådar i armaturen
Ljus på träd och planteringar

RUM Ljuset och rummet

• Lyktorna återkommer i omkringliggande gångstråk och
binder ihop staden och siktlinjerna.
• Trädraden belyses genom ljus som silar genom trädkronorna eller med uppljus från markstrålkastare.
• Den avskärmade belysningen som lyser upp trafikzonen
ska vara väl avbländad och så diskret som möjligt. Istället är
det belysningen av gångstråken och planteringarna som ska
fånga den visuella upplevelsen.
ID

Mjukt ljus från lyktor på stolpe
Ljus i mänsklig skala

Ljuset och identiteten

• I innerstadsgatorna används samma lykta med lysande
kropp som på omgivande gator för att ge gatorna en enhetlig karaktär som sätter människan i fokus och tonar ner
biltrafiken. Armaturen relaterar till Mölndals industrihistoria genom väv och trådar.
• Belysning av vattnet och de vattennära planteringarna är
viktigt för att lyfta fram Mölndalsåns närvaro i innerstaden.
• Fasadernas karakteristiska byggandsdelar får belysas på ett
balanserat sätt där belysningen samverkar i helheten.

Avskärmad trafikbelysning

Speglingar i vatten
46
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4.2.3 BERGMANSGATAN,
BARNHEMSGATAN, DEL AV MÖLNDALSBRO

Avskärmad trafikbelysning

Ljus på träd och planteringar

Vita och färgade trådar i armaturen

Mjukt ljus från lyktor på stolpe

BERGMANGATAN
Ljus i mänsklig skala
47

Stadsgator -“Trygga, välkomnande och tillgängliga för alla”(Ur Gestaltningsprogrammet kap 2.1)
Stadsmässiga gator som annonserar innerstaden i material och uttryck.
Vänliga gator med långsam trafikföring där fotgängare och cyklister har hög prioritet.
Tydliga, funktionella och säkra för alla trafikslag.
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4.2.4 TEMPELGATAN, STORGATAN

4.2.4 Stadsgator
SOC

Ljuset och människan

• Belysningen på stadsgatorna skapas huvudsakligen av en
avskärmad trafikbelysning. Det är viktigt att ljuset är varmvitt och har en hög färgåtergivning för att ge ett bra ljus till
människors ansikten. Belysningen behöver också vara väl
avbländad för att skapa en behaglig miljö.
• Fokus på primära gångstråk skapas genom att lyktor med
mjukt ljus från gränder och gator i innerstaden fortsätter
över stadsgatorna och markerar övergångsställen.
• Trädbelysning som skapar en levande miljö prioriteras vid
övergångsställen och korsande gångstråk. Trädbelysning
kan också finnas längs gångstråket vid parkens gräns och i
enskilda grupper för att skapa variation. Belysningen kan
vid övergångsställen bestå av uppljus från markstrålkastare
eller integrerat ljus i cykelställ. Vid gångstråk kan strålkastare på stolpar som riktas genom lövverket användas.

Avskärmad trafikbelysning

Uppljus på träd vid övergångsställen

RUM Ljuset och rummet

• Stolphöjder ska vara anpassade till gaturummets skala och
ljuspunktshöjder bör inte överskrida 6-7 meter för att inte
skapa en alltför storskalig miljö.
• För att lyfta fram tvärgående gångstråk och parkmiljöer ska
trafikbelysningen vara väl avskärmad och diskret.
• Genom lyktor med lysande skärm och trädbelysning markeras övergångsställen som fokuspunkter i gaturummet.
ID

Vita och färgade trådar i armaturen

Ljuset och identiteten

• Stadsgatorna har en nedtonad identitet för att tvärgående
kopplingar mellan innerstaden och omgivande parker och
bostadsområden ska framstå i upplevelsen.

Ljus genom träd mot gångstråk
Mjukt ljus från lyktor på stolpar
vid tvärgående gångstråk

48

Stadsparken -“Skön, grön och full av liv” (Ur Gestaltningsprogrammet kap 2.1)
Mölndalsbornas gemensamma utflyktsmål med brett innehåll och attraktioner för alla.
Identitetsskapande samlande plats där kyrka, stadshus och centrum syns. Mölndals egen, stolta Stadspark.
En trygg, vänlig och välkomnande plats under dygnets alla timmar.
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4.3 Stadsparken
SOC

Ljuset och människan

• För att vara en attraktiv målpunkt som gör att parken befolkas och blir trygg också under mörka timmar behöver aktiviteter vara tillgängliga och spännande också under mörka
eftermiddagar och kvällar. Paviljongen får öppna fasader
som lyser inifrån under hela dygnet och lekplatser belyses
på ett attraktivt sätt.
• För den upplevda tryggheten är ljus i människors ansikten
viktig. Armaturer från lyktor på stolpar som ger en kombination av mjukt sidoljus och ljus på marken med bra färgåtergivning tillgodoser detta behov längs de primära stråken.
• Ljus i mänsklig skala skapas genom ljus vid bryggor, bänkar, planteringar och lekytor.
• Ljus på träd och vatten skapar en levande miljö.
RUM Ljuset och rummet

• För att uppleva rummet och kunna orientera sig ska träd
och buskplanteringar belysas i rummets gränser. Fasader
som gränsar till parken kan också belysas.
• Lyktor med lysande kropp som följer de primära stråken
ger vägledning och fortsätter in i innerstadens gränder.
• Vid entréer och träddungar längs stråken skapas platsbildningar genom ljus på träden från strålkastare på stolpar.
ID

Färgade trådar i armaturen

Ljus genom träd mot gångstråk
Mjukt ljus från lyktor på stolpar
längs primära gångstråk i parkens
gränser

Ljus integrerat i bänkar längs primära stråk

Ljuset och identiteten

• Identiteten stärks genom ljus som lyfter fram vatten och
träd på ett sofistikerat sätt.
• Enskilda träd får en årstidsbelysning som lyfter fram trädens förändrade säsongskaraktär vissa veckor genom förändrad ljusfärg och ljusstyrka.
• Lyktorna har ett uttryck som är besläktat med armatuerna
på gatorna i innerstaden för att knyta ihop stadens identitet.

Årstidsväxlingar genom strålkastare
eller markstrålkastare (eventuellt
strålkastare som döljs bakom bänkar runt träden) som ändrar ljusfärg och styrka
Ljus inifrån och invid paviljongen
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4.3.1 Stadsparken - Vattenstråket
Vid vattenstråket koncentreras belysningen kring broarna där
människor rör sig och där installationer kan döljas i konstruktionen och ge fri sikt över vattenrummet.
Ljus på vatten i rörelse skapas av strålkastare eller linjära armaturer under broarna med ett kallvitt ljus. Vattenspeglingar
skapas genom strålkastare under broarna som riktar ett varmt
ljus mot växtlighet närmast vattnet. Uppljus mot träd närmast
vatten kan skapas med markstrålkastare.
Ett varmt ljus integreras även i solbryggor invid vattnet och i
broräcken för att ge ljus i mänsklig skala där människor vistas.

Strålkastare eller linjära armaturer under
broar belyser rörligt vatten

4.34.2.4
Stadsparken
Stadsgator
Strålkastare under broar belyser växtlighet
Invid vatten skapas vattenspeglingar

Ljus integrerat i träbryggor ner
mot vattnet

Uppljus från markstrålkastare på träd.
Invid vatten skapas vattenspeglingar

Integrerat ljus i räcken för belysning av broar

Integrerat ljus i isen
50

Belysningsprogram för
Mölndals innerstad

4

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR TYPMILJÖER
4.3.2 STADSPARKEN - AKTIVITETSPARKEN

4.3.1 Stadsparken - Aktivitetsparken
Vid aktivitetsparken ska belysningen framhäva aktiviteter och
planteringar. Stolpar med strålkastare som riktas mot träd och
lekytor placeras nära träden. Strålkastarna kan ha tillbehör för
att anpassas till förändrade aktiviteter under året. Enskilda träd
kan ha årstidsbelysning genom uppljus som ändrar färgtemperatur. Stolpar bör innehålla eluttag för ljushändelser som förstärker en årstid eller en temporär aktivitet.
Ljus i mänsklig skala bör finnas vid planteringar och integreras
i lekutrustning.

Ljus på träd och planteringar
från strålkastare på stolpar och
uppljus från markstrålkastare

Förberedelse för temporära
ljushändelser genom eluttag i
stolpar

Ljus på aktiviteter och träd bör släckas eller dimmas ner under
natten.
För att rama in rummet bör Stadshuset ha en fasadbelysning in
mot parken.

Årstidsväxlingar genom strålkastare
eller markstrålkastare som ändrar
ljusfärg och styrka

Ljus i mänsklig skala på planteringar

Ljus på aktiviteter från flexibla
strålkastare på stolpar och integrerat ljus i lekytor

Fasadbelysning på Stadshuset
51
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4.4.1 UNDERLANDET UNDER MÖLNDALSBRO

4.4.1 Underlandet under Mölndalsbro
SOC

Ljuset och människan

• Mjukt ljus på människors ansikten uppnås med diffust ljus
som skapas genom lysande fält eller många armaturer som
tillsammans skapar upplevelsen av lysande fält i undertaket.
Belysningen ska ha en så hög färgåtergivning som möjligt
för att ge ett ljus som upplevs naturligt och tryggt.
• Alla butiksytor ska ha upplysta skyltfönster hela dygnet och
tillgodose genomsikt från befolkade ytor i interiören.
• Ljus i mänsklig skala i räcken, cykelställ och eventuella sittytor skapar kontraster i ytor som människor kommer nära.
RUM Ljuset och rummet

• För att få en ljus känsla bör takytor bestå av lysande fält,
eller armaturer som upplevs som lysande fält. Ytor över
parkeringen kan istället ges ett uppljus från pelare. Takytor
ska vara ljusa och eventuellt glansiga för att öka reflektionen av ljuset.
• Alla vertikala ytor bör vara genomlysta eller belysta. Ljuset
bör förstärkas kring glaspaviljongen.
• Det diffusa ljuset kan kompletteras med smalstrålande riktat ljus som skapar en variation och ger ett indirekt uppljus.
• Trappan upp till ovanlandet belyses med integrerat ljus och
transparenta räcken för största möjliga genomsikt.
ID

Linjära armaturer som skapar stygn i Skyltfönster och ljus genom uppglasad paviljong
taket liknande Knutpunkten
Ljus som efterliknar dagsljuset i lysande
fält eller uppljus

Färgaccenter i räcke eller
armaturer

Ljuset och identiteten

• Kopplingen till ovanlandet förstärks genom att viss belysning efterliknar dagsljus. Belysningen består vid dagsljus av
lysande fält med kallvit ljusfärg och starkt ljus som växlar
till varmvit färgtemperatur och mer nerdimmat ljus under
mörka timmar.
• Gestaltningen över parkeringen kan referera till Knutpunkten genom att linjära armaturer skapar stygn i taket på motsvarande sätt. Stygnen kan ersättas med lysande fält som
efterliknar dagsljuset om undertak finns.
• Färgaccenter liknande de i Knutpunkten kan användas.

Ljus i mänsklig skala i räcken, cykelställ och eventuella sittytor
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4.4.2 Underlandet under Broslättsgatan
SOC

Ljuset och människan

• Mjukt ljus på människors ansikten uppnås med diffust ljus
som skapas genom lysande fält eller många armaturer som
tillsammans skapar upplevelsen av ett lysande fält i undertaket. Belysningen ska ha en så hög färgåtergivning som
möjligt för att ge ett ljus som upplevs naturligt och tryggt.
Ett diffust ljus kan eventuellt även uppnås med uppljus.
• Ljus i mänsklig skala murar/nivåskillnader och cykelställ
skapar kontraster i ytor som människor kommer nära.

Ljus i murar och höjdskillnader vid
cykelstråk och cykelparkeringar

Ljus som efterliknar dagsljuset i lysande fält

RUM Ljuset och rummet

+3,65

• För att få en ljus känsla bör takytor bestå av lysande fält,
eller armaturer som upplevs som lysande fält. Uppljus mot
ett vitt tak kan evnetuellt fylla samma funktion. Takytor ska
vara ljusa och eventuellt glansiga för att öka reflektionen av
ljuset.
• Alla vertikala ytor bör vara genomlysta eller belysta.
• Det diffusa ljuset kan kompletteras med smalstrålande riktat ljus som skapar en variation och ger ett indirekt uppljus.
Ett riktat ljus kan finnas för att förstärka formen på nivåskillnader och i zoner där människor rör sig.
• Konstruktionen runt byggnaden kan belysas för att rama in
rummet.
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Ljuset och identiteten

• Kopplingen till ovanlandet förstärks genom att belysningen
efterliknar dagsljus. Ljuset består av lysande fält med kallvit
ljusfärg och starkt ljus vid dagsljus som växlar till varmvit
färgtemperatur och mer nerdimmat ljus under mörka timmar.
• Belysningen av underlandet ska lyfta fram arkitekturen och
delta i helhetsuttrycket av byggnaden som blir ett landmärke ut mot E6:an.
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Belysning av yttre pelar4.0 konstruktion

Vertikala ytor som är belysta eller genomlysta
53
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4.5 Byggnader
Byggnadernas belysningen är en naturlig del i stadsbilden och
ska samverka med gaturbelysningen för att skapa en enhetlig
och läsbar stadsbild.
Byggnadernas belysning delas in i:
• Primära landmärken
Dessa byggnader fyller en viktig funktion som rumsliga orienteringspunkter eller som viktiga offentliga målpunker. De bör
ha en fasadbelysning som deltar i stadsbilden och lysa även
nattetid. Belysningen ska anpassas till byggnadernas arkitektur.
• Byggnader med viss fasadbelysning
Dessa byggnader kan ha en viss belysning som lyfter fram enskilda byggnadsdelar eller material som ger positiva värden till
gaturummet och samspelar med denna. Det kan t ex vara karakteristiska material på delar av volymen eller utskjutande eller
indragna partier som framhävs. Denna belysning kan släckas
på natten genom en egen tändning.
• Parkeringar
Belysningen av parkeringar ska utformas så att ingen olägenhet skapas till omkringliggande bostäder. Olägenheter är till
exempel bilars strålkastarbelysning som riktas in mot bostäder,
bländande armaturer, direkt eller indirekt ljus från parkeringsbelysningen som når in till bostäder samt ljus som tänds och
släcks hastigt genom närvarostyrning. Parkeringsarmaturer ska
inte synas från gatuplan på ett framträdande sätt som bryter
upp fasadens siluett mot himlen i mörker.
• Upphöjda bostadsgårdar
Bostadsgårdar och angöring till dessa får med fördel en karaktärskapande, väl avbländad ljussättning som lyfter fram
gångstråk till entréer, grönska, sittplatser och eventuella lekytor. Armaturer på upphöjda bostadsgårdar ska inte synas från
gatuplan på ett framträdande sätt.
• Underlandet
Underlandet utgörs av ytor under det runda kontorshuset och
Broslättsgatan och ges en belysning som växlar med dagsljuset.

PRIMÄRA LANDMÄRKEN FASADBELYSNING
BYGGNADER MED VISS FASADBELYSNING
PARKERING PÅ TAKET
PARKERING I 2 VÅNINGAR
UNDERLANDET, PARKERING, GC- STRÅK ,
SPÅRVAGN
GLASPAVILJONGER
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utökad byggrätt för handelsändamål samt möjlighet att
bygga på två våningar för bostadsändamål. Målsättningen
är att Bergmansgatan ska få ett mer intimt gaturum och
bli attraktiv som handels- och besöksgata.

Det utbyggda butiksplanet kläs med ett variationsrikt
tegel av hög kvalitet för att betona stadsmässigheten
och ge bostadsvåningarna en tydlig och stabil sockel att
stå på. Teglet får med fördel olika nyanser på de olika
husen för att minska skalan och öka variationsrikedomen.
I den västra delen av kvarteret Gråsejen, mot Storgatan/ Bostadsvåningarna får en ljus putsad yta i olika nyanser
Tempelgatan, tillåts en byggrätt i tre våningar för som samspelar med teglets kulörer. Den indragna
handel-, kontor- och bostadsändamål, samt bostadsnära takvåningen kläs med plåt, trä eller skivmaterial som får en
funktioner. Avsikten är att möliggöra en byggnation som randig struktur. Materialet betonar takvåningens lätthet.
avslutar kvarteret mot väster och på så sätt bidra till en
bättre och mer skyddad gårdsmiljö med lägre bullernivåer. Kvarteret Gråsejen, ”triangelhuset”
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,GHQYlVWUDGHOHQDYNYDUWHUHW*UnVHMHQÀQQVLGDJHQWRP
lucka i kvartersstaden. För att ge en lugnare och tryggare
gårdsmiljö och för att förtydliga rutnätsstaden planeras en
mindre byggnad med bostäder och/eller verksamheter.
Byggnaden illustreras som en kontorsbyggnad med fasad
av glas, klädd med en transparent hinna av glest staplat
tegel eller perforerad plåt.

4.5.1 Kv Hajen

4.5.2 Kv Gråsejen

• Kv Hajens 16 våningar höga byggnadskropp blir ett primärt
• Byggnaden får ha viss fasadbelysning av enskilda byggrumsligt landmärke och en entrépunkt som med fördel
nadsdelar som förstärker karaktäristiska element som tillför
kan fasadbelysas för att underlätta orienteringen i mörker.
positiva värden i gatubilden och samspelar med denna. ExFasadbelysning får inte lysa in i lägenheter, blända eller på
empel är belysning av tegelmaterialet i sockelvåningen och
annat sätt skapa olägenhet. Belysningen ska samspela med
fönsterlösa gavelpartier som markerar tvärstråk och bryter
arkitekturen.
upp den långsträckta gatan. Denna belysning kan släckas
• De 2 nedersta våningsplanen som rymmer bl a bibliotek
genom nattändning.
är en viktig offentlig målpunkt och bör fasadbelysas för
• Bostadsgårdar får med fördel en karaktärskapande, väl
att göra funktionen tillgänglig och för att delta i gatubilden
avbländad ljussättning som lyfter fram gångstråk till entréer,
på ett positivt sätt. Den perforerade plåten kan t ex ges ett
grönska, sittplatser och eventuella lekytor.
Hus C
Hus B
bakomliggande släpljusFasad
som
fram
materialet
• Belysning av entréer, takterrasser och balkonger ska vara väl
mot lyfter
Bergmansgatan
(Fredblad
arkitekter) i gatubilden.
avskärmad. Armaturer med lysande vertikal skärm får inte
• De utskjutande partierna kan ha en infälld belysning som
användas. Entreér och trapphus får en separat styrning så
att de belysta vertikla trapphusen i fasad stärker gatubilden
lyser upp zonen närmast
fasaden ochförförstärker
skyltföns42 Gestaltningsprogram
offentliga miljöer
och byggnader i Mölndals innerstad
terbelysningen.
vid mörker. I trapphus används tryckknapp eller närvaro• Upphöjda bostadsgårdar får med fördel en karaktärskastyrning på natten.
pande, väl avbländad ljussättning som lyfter fram gångstråk
• Riktlinjer för skyltfönsterbelysningen ges under ”Trådar i
till entréer, grönska, sittplatser och eventuella lekytor. BelysMölndals väv”.
ning på gårdarna bör huvudsakligen vara i mänsklig skala då
ljuspunkter ej ska vara synliga från gatuplan. Belysning av
träd, växtlighet och lekytor bör släckas med en nattändning.
• Belysning av entréer, takterrasser och balkonger ska vara väl
avskärmad. Armaturer med lysande vertikal skärm får inte
användas. Entreér och trapphus får en separat styrning så
att de belysta vertikla trapphusen i fasad stärker gatubilden
vid mörker. I trapphus används tryckknapp eller närvarostyrning på natten. Riktlinjer för skyltfönsterbelysningen
ges under ”Trådar i Mölndals väv”.


Fasad mot Bergmansgatan

Hus C



Hus B

4.5.3 Kv Gråsejen - Triangelhuset
• Byggnaden får ha viss fasadbelysning av enskilda byggnadsdelar som förstärker karaktäristiska element som tillför posiBild på Triangelhuset
sett från Storgatan
(Fredblad arkitekter)
tiva värden
i gatubilden
och samspelar med denna. Exempel
är belysning av tegelmaterialet som förtärker byggnaden
som markör i kvarterets slut vid mörker. Denna belysning
kan släckas genom nattändning.
• Riktlinjer för skyltfönsterbelysningen ges under ”Trådar i
Mölndals väv”.
Hus A
Hus A
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4.5.6 Kv Havskatten

• Riktlinjer för skyltfönsterbelysningen ges under ”Trådar i
• Byggnaden får ha viss fasadbelysning av enskilda byggMölndals väv”.
nadsdelar som förstärker karaktäristiska element som tillför positiva värden i gatubilden och samspelar med denna.

Exempel
NY är vertikala element i fasaden som bryter upp de
GA
TAN
långsträckta
fasaderna i gatubilden. Denna belysning kan

/LYVPHGHOVGHOHQPHGWLOOK|UDQGHSDUNHULQJ¿QQVXQGHUERVWlGHUQDV|GHURP0|OQGDOVEUR
släckas genom nattändning.Belysningen
kan även ge ett
förstärkt ljus till zonen närmast fasaden.
• Entreér ljussätts så att de stärker orientering, tillgänglighet
och arkitektur. Avskärmade armaturer ska användas.
• Gallerians interiör bör framhäva sin stadskaraktär även
under mörka timmar genom att vissa ljuskaraktärer som
återfinns ute tillämpas invändigt.
• Parkering på gallerians tak ska utföras så att ljuspunkter inte
blir synliga från gatuplan eller blir bländande från bostäderna. Ljusnivåer ska hållas så låga som möjligt med hänsyn
till säkerhetskrav, för att inte störa boende.
7
• Då lyktor på bilar ger rörligt ljus som kan orsaka olägenhet
i bostäder ska fasaden utformas så att bilarnas ljus skärmas
av med särskild hänsyn till boende i intilliggande kvarter.
Ljus som tänds och släcks inne i parkeringen kan utgöra en
olägenhet för boende. Närvarostyrning i garage anpassas så
att den ej ger störande upplevelse för boende, utan snabba
förändringar. Nattbelysning med lägre belysningsstyrkor eller mycket långsamma ljusförändringar genom närvarostyrning bör användas.
• Rampen upp till parkering ljusätts så att angöring till och
från Broslättsgatan är tydlig i trafikmiljön. Belysningen ska
vara väl avbländad för att inte stör intilliggande bostäder.
• Riktlinjer för skyltfönsterbelysningen ges under ”Trådar i
Mölndals väv”.
Entrén mot Sahlins plats och vy längs Brogatan mot öster

Designmanual - Hyregästanvisningar

13

AT

AN

MÖLNDALS GALLERIA

G

S
• DByggnaden
får ha viss fasadbelysning av enskilda byggAL
N
L
Ö
nadsdelar som förstärker karaktäristiska element som tillM
för positiva värden i gatubilden och samspelar med denna.
Exempel är gångbron mellan kv Koljan och kv Söder om
Broslättsgatan. Belysningen av gångbrons undersida ska ej
ge blända genom t ex oavskärmade downlights i tak.
• Parkeringsplanen ovan dagvaruhandel får en ljusgenomsläpplig fasad behaglig dagsljusmiljö. Genomsläppligheten
detaljstuderas tillsammans med den invändiga belysningen
i parkeringen så att fasadens belysning harmonierar med gatubilden och att invändiga synliga ljuskällor inte dominerar
uttrycket från gatuplan.
• Ljus som tänds och släcks inne i parkeringen kan utgöra en
olägenhet för boende. Närvarostyrning i garage anpassas så
att den ej ger störande upplevelse för boende.
• Riktlinjer för skyltfönsterbelysningen ges under ”Trådar i
MÖLNDALS GALLERIA
Designmanual
- Hyregästanvisningar
Mölndals
väv”. Gäller
även skyltfönster mot underlandet.
• Upphöjda bostadsgårdar får med fördel en karaktärskapande, väl avbländad ljussättning som lyfter fram gångstråk
till entréer, grönska, sittplatser och eventuella lekytor. Belysning på gårdarna bör huvudsakligen vara i mänsklig skala då
ljuspunkter ej ska vara synliga från gatuplan. Belysning av
träd, växtlighet och lekytor bör släckas med en nattändning.
• Belysning av entréer, takterrasser och balkonger ska vara väl
avskärmad. Armaturer med lysande vertikal skärm får inte
användas. Entreér och trapphus får en separat styrning så
att de belysta vertikala trapphusen i fasad stärker gatubilden
vid mörker. I trapphus används tryckknapp eller närvarostyrning på natten.

lUHQLQ
ÁlNWUXP

4.5.5 Kv Koljan

O

B

RO

BR

4.5.4 Kv Söder om Broslättsgatan

lUHQ
ÁlNWUX
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4.5.7 Glaspaviljonger

4.5.8 Runda kontorhuset

4.5.9 Runda kontorhuset/underlandet

• Inglasade paviljonger ska ge ett mjukt varmt ljus till det omgivande torg- och parkrummet. Invändig belysning ska ha
en nattändning som lyser på natten. Beroende på utformning kan de även ha en fasadbelysning som lyser upp täckta
vertikala ytor samt gångytor närmast pavlinjongerna.
• Utformning bör beaktas så att paviljongerna saknar mörka
baksidor.
• Uttag för belysning av uteserveringar kan finnas för att hyresgästen ska kunna skapa en belyst ombonad zon närmast
paviljongerna om detta förstärker verksamheten.

• Det runda kontorshuset blir ett primärt landmärke som
fungerar som rumslig orientering och annonsering av
Mölndal ut mot E6:an. Som landmärke bör byggnaden
ha en genomtänkt fasadbelysning. Denna kan bestå av en
natttändning av interiöra ytor eller av en integrerad belysning i fasaden som lyfter fram karakteristiska byggandesdelar som glasskivor och pelarkonstruktioner. Långsamt föränderligt ljus som förstärker den runda formen kan tillåtas
men belysningen under vissa tider. Fasadbelysning bör vara
dimbar så att ljusnivåer kan justeras på plats tillsammans
med bygglovshandläggare.
• Färgat ljus kan användas som accent eller som temporär
belysning vid vissa tider men ska inte dominera uttrycket.
• Parkeringsplanet rekommenderas ha en genomsläpplig
fasad för att ta tillvara dagsljuset och inte skapa ett slutet
rum. Genomsläppligheten detaljstuderas tillsammans med
den invändiga belysningen så att fasadens belysning harmonierar med stadsbilden. Om invändiga ljuskällor syns mot
staden ska deras utryck och placering samverka med arkitekturen och övrig fasadbelysning.

• Underlandet under kontorshuset är allmän platsmark och
ska ges en belysning som är attraktiv, trygg och tillgänglig.
För att ge ett behagligt och tryggt ljus ska takytor upplevas
som ljusa genom t ex större lysande fält. Väggytor ska vara
belysta eller genomlysta.
• Ljuset i taket bör efterlikna dagsljuset och anpassas efter tiden på dygnet. Genom ett kallvitt och starkare ljus på dagen
och ett varmare ljus med lägre ljusnivåer under mörka timmar förstärks en naturlig relation till omgivningen. Ljuset
som skiftar ska ge ett mjukt och diffust ljus som efterliknar
himmelsljuset.
• Kontraster bör skapas genom ett varmt ljus i mänsklig skala
längs cykel- och gångstråk och cykelparkering, eventuellt i
kombination med ett riktat avbländat ljus från taket.
• Färgåtergivningen ska vara så hög som möjligt för att ge ett
naturligt ljus till människors ansikten och öka tryggheten.

57

ÅF Lighting
Frösundaleden 2A
169 70 Solna
Clara Fraenkel
m: +46 708558159 e: clara.fraenkel@afconsult.com
Janica Wiklander
p: +46 (0)10 5053222 e: janica.wiklander@afconsult.com
Kai Piippo m: +46 708888151
e: kai.piippo@afconsult.com
58

