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LJUSKONCEPT / INSPIRATIONSBILDER

KONCEPTETS GRUNDPELARE:
MODERNT/HISTORISKT
Ett modernt torg med historiska element som framhävs
genom ljussättning. Moderna armaturtyper med modern
belysningsteknik belyser torgets öppna ytor.
VARIATION MELLAN LJUS OCH MÖRKER
En levande ljusmiljö skapas med variation mellan
ljusare och mörkare partier.
VERTIKALA OCH HORISONTELLA YTOR
Vertikaler - Fasader och staty-sockel
Horisontella - Stolpbelysning
VARIERANDE LJUSPUNKTSHÖJDER
Hög - Stolpar med spotlights
Mellan - Parkstolpar, belysning av träd och fasader
Låg - Pollare, staty, träd

En kombination av
dekorativa parkarmaturer
och flexibel spotlightlösning
på höga stolpar skapar
en flexibel och varierad
ljusinstallation.

Historiska fasader och staty lyfts fram med modern belysningsteknik
på ett hänsynsfullt sätt. De ljusa fasaderna skapar ett tydligt rum och
bidrar till känslan av ett ljust torg.
Lägre ljuspunkter i pollare och belysta stammar och trädkronor skapar
variation och liv i ljusmiljön. Låga ljuspunkter anpassade till den
mänskliga skalan ger en inbjudande känsla.
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ALLMÄNBELYSNING TORG

Den allmänna belysningen på torget består av fyra grundpelare,
en i varje hörn. Nio meter höga stolpar ramar in torget och
förstärker dess form och rörelsestråk. Med nio meters stolphöjd
avvägs omkringliggande byggnaders höjder samtidigt som man
får bra täckning för belysningen utan för flacka vinklar som kan
skapa bländning. Utifrån dessa stolpar belyses torgets entréer och
omgivning med 4 spotlights på varje stolpe. För exakt specifikation
av riktningar och höjder på spotlights se sista sidan.
Parkarmaturen som är befintlig på torget rekommenderar WSP
att den byts mot Nest som även återfinns i parken nedanför
Hasselbackshuset. Behålls befintlig armatur behöver stolpen
renoveras och så även armaturerna. Förslagsvis görs detta av
Westal eller Ateljé Lyktan som båda har god kunskap om hur detta
görs.

DY01a

DY01b

DY03

DY03

DY03

DY03

ARMATURER
DY01a, DY01b - Stolpe 9m
A1. Nightspot B Wide beam - Meyer
A2. Nightspot A Medium beam - Meyer
(Belyser Rådhusets sidoskepp, orange pil)
DY02a, DY02b, - Stolpe 9m
A1. Nightspot B - Meyer

DY03

DY03
DY02a

DY03

DY03 - Parkarmatur
Befintlig stolpe som renoveras,
Blästring och lackering

Demontering:
Befintliga armaturer på torget demonteras. 8 st stolpar restaureras
och återmonteras på nya positioner.
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FASADBELYSNING RÅDHUSET

Befintlig lösning för fasadljussättning behålls delvis. De två
innersta armaturerna monterade på fasad släcks/demonteras för att minimera slagskuggor från flygelbyggnader.
Spotlights placerade på stolpar på torgytan demonteras och
ersätts av spolights på nya hörnstolpar. Se förgående sida.
Vid ljussättning av Rådhuset används genomgående en
varm ljusfärg för att framhäva den gula fasaden samt för att
samspela med resten av torget.
För att möta upp ljussättningen av den övre fasaden ersätts
gamla väggarmaturer mellan fönster med en armatur som
sprider ljuset både uppåt och nedåt. Denna armatur har
enkel utformning och diskret utformning som inte tar visuell
plats i miljön. Entrédörrar framhävs med armatur monterad i
tak/nisch ovan dörrar.

DV11

DT12

DV10

Sidoskeppens nedre del belyses med enkla väggarmaturer
på arm. Här används armaturen Toldbod från Louis Poulsen
som ett klassiskt inslag i den äldre miljön. Armaturen monteras
överkant armatur 100mm under överkant fönster. Infravärmare
på uteservering justeras i sidled och höjd för att ge plats
åt väggmonterad armatur samt för att döljas under markis.
Synliga infravärmare skämmer den historiska fasaden.

DV11

DV10

DV10

DV10

DT12

DV11

DV10

De två gamla stolplyktorna vid
rådhusets entré ombestyckas
med LED-filamentljuskällor för
att ge känslan av glödtrådsljuskällor med varmt sken.
Övrigt underhåll av stolplycktormed glasputs och renovering
av bucklig topphatt bör också
genomföras.

DV10 - Allright - Zero
DV11 - Toldbod 220 Vägg - Louis Poulsen
DT12 - BOX1.0 - Wever Ducré
DY13 - Filamentljuskälla - Gamla stolplyktor
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DV10

DV11

ARMATURER

Demontering:
Befinliga väggarmaturer på huvudbyggnad demonteras och ersätts.
Väggarmaturer vid entré i östra flygeln demonteras. Fasadbelysning i
form av spotlights och stolpar på torgytan demonteras.

DT12
DV11

Inspirationsbilder armaturtyper.
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EFFEKTBELYSNING TORG

STATY
Statyn är en viktig och central del på torget. Det är en samlingsplats,
sittplats, landmärke, blickfång och en vacker historisk staty
föreställande Kung Karl X Gustav med Erik Dahlberg vid sin sida.
Att lyfta fram statyn och dess sockel skapar en vertikal ljus yta
vilket ger vägledning och en förstärkt central punkt på torget
även mörkertid. Statyn belyses med infällda markstrålkastare.
Fyra wallwashers belyser sockeln och ger ett grundljus upp på
statyn. Dessa armaturer monteras i ytterkant av nedersta sockeln
i gatustensbeläggning. Statyn accentueras med en smalstrålande
riktstrålkastare ca 4,5m ut från statyns huvudsockel och ca 2m
utanför nedersta sockeln på statyns framsida.
ARMATURER
DY04 - Tesis Wallwasher - Erco
DY05 - Tesis Riktstrålkastare - Erco

DY04

4,5m
DY04

DY04

DY05

DY04

Demontering:
Befintliga markstrålkastare som belyser staty demonteras och ersätts
med ny belysningslösning.
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TORGPARK FRAMFÖR HASSELBACKSHUSET

Torgparkens yttre del, väg och trottoar belyses med Nest,
en dekorativ parkarmatur som finns i Hasselbacken. Med en
parkarmatur på lägre höjd symboliseras för bilister att lägre hastighet
gäller samtidigt som ytorna binds ihop på ett fint sätt. Armaturens
placeras i trottoarkant för att bli en del av gångstråket.
Inne i torgparken belyses gångar med lägre placerade ljuspunkter
i form av pollare. Valnötsträdet framför Hasselbackshuset belyses
underifrån för att skapa en accent i torgparken.
För att belysa gångar, trappan och dess omgivning används
spotlightlösning på stolpe likt i parken nedanför.

ARMATURER
DY06 - Tall Pollare - Ateljé Lyktan

DY07 - LP Nest - Louis Poulsen
Stolpe 4m

DY08a, DY08b, - Stolpe 8m
A2. Nightspot A Medium beam - Meyer
(Belyser ytan nedanför trappa, blå pil)
A3. Nightspot A Wide beam - Meyer

DY07
DY07
DY07
DY06

DY06

DY0
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DY09 - On ground LED - Fagerhult

DY07
DY06

DY06
DY09

DY08a

DY09

DY08

b

HASS

ELBA

Demontering:
Befintliga stolparmaturer i torgparken/parkering och väg demonteras. Även de två stolparmaturerna väster om Hasselbackshuset mot
Hasselbacken demonteras och ersätts med Nest.

DY06

DY06

DY07

CKSH

USET
DY07

DY07
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FASADBELYSNING HASSELBACKSHUSET

Fasadljussättningen av Hasselbackshuset syftar till framhäva
byggnaden på ett vackert sätt och göra den till ett landmärke
även under de mörka timmarna på dygnet. Ljuset ska vara
inbjudande, varmt och bidra till trygghet. Ljussättning av
Hasselbackshuset inkluderar även baksidan av huset ner mot
parken. Parken på baksidan har sedan tidigare ny belysning som
binds ihop med den nya belysningen på torget. Hasselbackshuset
blir en viktig vertikal i både park- och torgrum.
Byggnaden lyfts fram med armaturer som ger ett släpljus på fasaden,
från takfoten och neråt. Smalstrålande armaturer används för att
även belysa husets närmiljö på marken. Armaturerna ska monteras
vid takfoten, 300mm från fasad, för att ljusbilden ska bli bra. För
avbländning används en L-bockad plåt som monteras i samma
fästen som armaturerna. All installation och kabeldragning ska göras
med respekt för huset och vara så dold som möjligt.
Högdelens kortsida belyses med armatur (DV16) monterad på arm
i höjd med husets sockel. Armaturer monteras cc 3,5m och riktas
uppåt för att belysa tegelfasaden.
TYPARMATURER
OBS. Inmätning av takfot för exakta mått görs innan beställning av LED-lister.
Högdelen:
Armaturer placeras c/c 1480mm. 10st armaturer till varje sida fasad.
Armaturerna börjar och slutar 658mm från fasadkanten.
Total armaturlängd är 14 684 mm. Avbländningsplåten
tillverkas i samma längd som fasaden 2 x 16,5m.
DT14 - X-line 1320mm - Luxlight
Lågdelen:
Armaturer monteras dikt 8st för varje fasadsida.
Avbländningsplåten tillverkas i samma längd
som fasaden 2 x 16m.
DT15 - Flextube Optic LD10 1985mm - Luxlight
Kortsida:
DV16 - Ecovision - Meyer
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Dimningsbar armatur för dimning utan styrsystem, en styrmodul
monteras tillsammans med drivdonen. Ljusnivån ställs in direkt
i styrmodulen, inget övergripande styrsystem behövs. Don och
styrmodul placeras på lämplig plats på vind.
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HÅLTAGNING STOLPAR

Håltagning görs för Stolpfäste för Nightspot A och B från Meyer/Fergin. Mått anges för överkant armatur/stolpfäste.
DY01, DY02 - 9m konisk stolpe svart

DY08a - 8m konisk stolpe svart

DY01a
8,5m

7,9m

8,9m
8,9m

DY01b

8,5m

7,7m
7,5m

8,3m
8,3m
8,7m

8,9m
8,9m
8,7m

DY08b - 8m konisk stolpe svart

8,5m
8,7m
8,5m
8,3m
8,9m

8,7m
7,9m

8,3m
7,7m

DY02a
8,9m

7,5m

DY02b
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