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Bakgrunn
Det er i alt 8 underganger på Kolstad Saupstad, hvor de alle ses på
som barrierer, spesielt i mørketiden. Undergangene har vært et fokusområde tidligere, og det er utført kunstprosjekter i flere av de.
Gjennom medvirkningsprossessen omkring belysning på området er
det ved flere anledninger kommet frem at undergangene er mørke og
det er et sterkt ønske om bedre belysning både i undergangene, men
også omkring dem. Dette prosjektet omhandler seks av undergangene hvor to skal vurderes, og fire skal ha et belysningsforslag.

Belysningselementer
Belysningselementene som vektlegges i ulike prosjekter varierer,
belysningseleemntene utgjør de ulike lagene av belysning som gir et
helhetlig lysanlegg.
I dette prosjektet er følgende belysningselementer valgt:
DET FUNKSJONELLE ELEMENT
Funksjonsbelysningen er grunnstenen ved belysningsanlegget og
sørger for fremkommelighet og trygge omgivelser.
DET ROMSKAPENDE ELEMENT
Supplerer funksjonsbelysningen med belysning av vertikale flater,
vegetasjon og skulpturer. Det vertikale element er med på å skape
romforståelse og gjenkjennelse fra dagtid til kveldstid.
DET SCENOGRAFISKE ELEMENT
Det scenografiske element er med på å iscenesette område, underbygge historien og lar byrommet være et inspirerende sted å oppholde seg, også på kveldstid.

Belysningskonsept
Belysningskonseptet for undergangene handler om mobolitet og
trygget, det handler om at beboere skal føle frihet til å bevege seg
trygt i eget nærområde. Konseptet er lagt i sammenheng til visjonen
for belysningsplanen ”Kolstad Saupstad i vårt hjerte”. Undergangene
blir i denne analogien koblingen mellom hjertet (Kolstad Saupstad)
og omkringliggende områder.
Undergangene skal gå fra å være barrierer til å være velkomstpassasjer som er med på å gi området en ny identitet.
Konseptmetafor:
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Konseptløsninger
Belysning
Belysningen i undergangene skal være gjenkjenbart slik at man vet
at man er på vei inn i Kolstad Saupstad. Når man nærmer seg en undergang skal man enkelt få en oversikt over området og belysningen
skal være med på å gi en forståelse for undergangens dimensjoner.
Derfor utarbeides det en enkel lyskonstruksjon for taket.

Modulløsning i tak
Det utvikles en modulløsning montert i taket som tar seg av både
generell funksjonsbelysning, romskapende belysning ved å fremheve
veggmalerier, og som i seg selv vil fungere som scenografiske elementer med et sterkt grafisk uttrykk. Denne løsningen foreslås for
undergangen 4-6, pluss 1 og 2.
Belysningsløsningene utføres fra en enkel mal som kopieres til de
fleste underganger og konfigureres i forhold til de enkelte behov.
Modulen gir et generellt lys montert bak opale plater. Platene skjuler
også armaturer for belysning av veggmalerier og slepelys i taket.
For undergang 3 benyttes en løsning som er mer tilpasset konstruksjonen.

Masteløsning ved hver inngang
På hver side av alle underganger monteres egne master med 2-3 amraturer som gir et generelt lys til gangstien og hvor man kan belyse
vegetasjon omkring undergangen.
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Undergang 1 og 2
Undergang 1 og 2, Husebytun og Bjørndalstoppen er kun vurdert med
tanke på dagen belysning. Vurderingen er gjort med bakgrunn i befaringer, foto og dialog med lysdesigner som utførte belysningen. Grunnen til at disse to kun skal vurderes er at dagens belysning er relativt
ny.

Dagens belysning
De to undergangene er løst på samme måte. Det er benyttet lineære
armaturer som generelt funksjonslys inne i undergangen, blått lys på
hver side av inngangene og opprinnelig armatur er endret til kun å ha
en dekorativ funksjon.

De lineære armaturene skal har en optikk som gir svært ujevn belysning gjennom tunnellforløpet. De lyser opp felter av takflaten og en
veggflate, men gir ikke et inntrykk av undergangens form. De dekorative armaturene har ingen tilknytning til undergangen og virker som
en enkel løsning for å slippe å fjerne den opprinnelige belysningen.
Det blå lyset gir en markering av undergangens inngang, men i medvirkningsworkshopen kom det tilbakemelding fra en beboer omkring
denne belysningen. Blått lys kan være problematisk i et område hvor
det bor mange flyktninger, de har gjerne dårlige assosiasjoner til
blått lys. Området utenfor underganger er mørkt, det er viktig at det
legges opp til belysning også utenfor undergangene slik helhets opplevelsen av ferdsel gjennom undergangen er ivaretatt.
En positiv side ved denne belysningen er det blå lyset som strømmer
ut av oppgangen til bussholdeplass. Denne belysningen gir en tydelig
markering av utgangen.
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Undergang 1 og 2
Belysningsforslag
I disse to undergangene foreslår vi å bytte ut belysningen som helhet,
og legge opp til lik belysning i alle underganger på området. (Bortsett
fra undergang 3, Bjørndalsbrua.)
Armaturene i undergang 1 og 2 er av god kvalitet og kan enkelt gjenbrukes andre steder.
For begge undergangene foreslår vi å benytte samme løsning som
foreslås på undergangene 4-6 slik at alle undergangene inn til området fungerer som identitetskapende portaler.

Gjenbruk
De lineære armaturene flyttes til rampen opp til bussholdeplassen på
Husebytun. Her monteres de langs øvre kant lysende ned på gangstien.
De blå armaturene ved inngangene flyttes til undergang 3, ved Bjørndalsbrua. Denne undergangen har et annet uttrykk enn øvrige underganger på området og lysløsningen vil følge konstruksjonen.
De gamle armaturene demonteres og det legges på dekklokk som
skjuler dem.
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Rampe Husebytun
Forslag
Rampen opp til bussholdeplassen belyses med de lineære armaturene som demonteres i undergang 1 og 2. Armaturene monteres i øvre
kant og gir slepelys til veggflaten og godt funksjonslys til gangbanen.
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Undergang 3
Bjørndalsbrua
Undergangen under Bjørndalsbrua her en annen utforming enn de
øvrige undergangene i prosjektet og det vil derfor også benyttes en
annen belysningsløsning.

Belysning
For belysning av gangstien benyttes slepelys av murveggen ved undergangen. Murveggen har en kant hvor det passer godt å montere
armaturer. Belysningen vil fremheve murveggen, og vil gi godt lys på
stien. I dag har veggen tagging, her bør en kunstner (gjerne en gatekunstner med høy kred) utarbeide et fargerikt veggmaleri.
I fagverket over stien monteres de blå amaturene som tas ned fra
Undergang 1 og 2, Husebytunet og Bjørndalstoppen. Om disse armaturene benyttes oppe i takkonstruksjonen vil konstruksjonen fremheves på en flott måte og optikken vil være mer tilpasset bruken av
armaturene.
På hver side utenfor undergangene monteres en lysmast på 6 meter
med to armaturer som belyser gangsti og vegetasjon utenfor undergangen.

Armaturforslag
10 m (må måles opp) BoxLED side
10 m (må måles opp) Avdekningslist til BoxLED
8 stk blå armaturer fra undergang 1 og 2
2 stk 6 meter lysmast med fundament
4 stk Envios/fokus/pyros/ipro
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Undergang 4
Torplassen
På undergangen ved Torplassen er ikke gangstien sentrert, her er det
viktig å lyse opp gangstien slik at den får et godt, jevnt lys samtidig
som at veggmaleriene på sidene er godt belyst. veggmaleriene belyses med RGB-armaturer som gir et dynamisk uttrykk i bildene og
henter dem tydelig frem.

Belysning
Det utarbeides en modulløsning for undergangene på 3 meter som
enkelt kan settes sammen til en helhetlig element som ”flyter” gjennom hver av undergangene. Elementet er likt i hver undergang men
konfigureres ulikt i forhold til hver undergangs behov.
Til sist i dokumentet kommer en nærmere beskrivelse av LED-modulen.
På hver side utenfor undergangene monteres en lysmast på 6 meter
med to armaturer som belyser gangsti og vegetasjon utenfor undergangen.

Armaturforslag
4 stk lysmodul 3 meter
2 stk 6 meter lysmast med fundament
4 stk Envios/fokus/pyros/ipro
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Undergang 5
Midteggen
Undergangen har kunstnerisk utsmykking på veggene, den er smalere enn undergangen ved Torplassen men mer lik både undergangene ved Husebytunet og Saupstad skole.

Belysning
Her benyttes lysmodulen i hele undergangens lengde hvor kunstverk
på veggene fremheves spesielt med RGB-belysning som endrer seg.
På hver side utenfor undergangene monteres en lysmast på 6 meter
med tre armaturer som belyser gangsti og og kunstverk på utsiden
av undergangen.

Armaturforslag
4 stk lysmodul 3 meter
2 stk 6 meter lysmast med fundament
4 stk Envios/fokus/pyros/ipro/kona
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Undergang 6
Saupstad skole
Dette er en viktig undergang, da denne er hovedadkomst til området
fra Heimdal. I dag oppleves undergangen svært mørk og spesielt området før og etter oppleves utrygt.

Belysning
Her benyttes lysmodulen også i hele undergangens lengde hvor
kunstverk på veggene fremheves med RGB-belysning som endrer
seg og skaper et lagnsomt dynamisk uttrykk.
På hver side av undergangen monteres lysmaster på 6 meter,
her benyttes RGB-armaturer som skaper lysende skygger når man
går forbi, hvor man selv er med på å skape fargespillet fra dekorasjonene.

Armaturforslag
4 stk lysmodul 3 meter
2 stk 6 meter lysmast med fundament
6 stk Envios RGB
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Lysmodul underganger
Modulløsning
For undergangene 4-6 + 1 og 2 foreslår vi å skape en enkel modulløsning som monteres i taket og gir et jevnt lys til gangbanen, samtidig
som at moduen i seg selv vil markere undergangens lendge ved å ha
en opal underside.
Modulene utføres på samme måte for alle underganger, med moduler
på 2 meter som settes sammen og lager en helhetlig lysende flate.
Antall moduler tilpasses til hver undergangs lengde.

Universellt utformet
Det store lysende feltet og indirekte belysning av vegger vi føre til
et godt lysmiljø i undergangen uten blending. I tillegg vil alle underganger ha en mast på hver side som gir et godt lysnivå utenfor undergangen også.
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