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Huvudmålet för utformningen av 
stationsområdet var entydigt – att 

skapa trygghet till och från samt 
kring hållplatserna inom knut
punktsområdet. Kravet på en god 
och genomarbetad belysning fast
ställdes redan i en planskrivning på 
planeringsstadiet, med en beskriv
ning: ”en trygghetsfrämjande faktor 

som kan bidra till en positiv trygg
hetsupplevelse”. 
 God belysning blev därmed ett re
ellt verktyg i omvandlingen av den 
ruffiga baksidan av det stora indu
striområde som uppstod här genom 
tillkomsten av bl a Gamlestadens 
textilfabriker och kullagerfabriken 
skf för drygt 100 år sen. Detta slitna 

knutpunkt
gamLestaden

TexT anDeRS LÖFVenDaHL   FoTo ULF ceLanDeR

Belysningen utgjorde ett viktigt inslag vid anläggandet av 

Knutpunkt Gamlestaden, den nya spårvagns och pendel

tågstationen i östra Göteborg. Stationen utgör kärnan 

i ett helt nytt resecentrum, ja en helt ny blandstad med 

city karaktär intill Säveån och dess utlopp i Göta Älv.

inbLandade i projektet. 
eLk:s petra sandberg och tommy gustafsson tillsammans 
med archideas parviz dadgostar och Lars ocklund.



på den östra sidan skapas rumslighet med hjälp av en väggyta av sträck-
metall. belysningen här består av Led-profiler, Luxlight X-line, monterade i över-
kant av sträckmetallen. den kan dimmas till 25 % för att ge ett mjukt och homogent 
släpljus. ett fullskaleprov gjordes för att få ut den maximala effekten av släpljuset. 
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och otrygga ingenmansland har nu 
ersatts av rejält ljussatta Knutpunkt 
Gamlestaden med stora och öppna 
anslutningsytor runt stationen med 
sina dubbla banvallar för såväl tåg 
som spårvagn.

östra porten 
tiLL göteborg 
Knutpunkt Gamlestaden invigdes i 
december och ingår i den nybyggda 
pendeltåglinjen mellan Göteborg 
och Trollhättan. Den utgör en del av 
ett blivande stort inresecentrum kall
lat den östra porten till Göteborg. 
 Det eftersträvansvärda goda ljuset 
möter man direkt vid ankomsten till 
stationen från citysidan. Arkitekt 
Lars Ocklund, Archidea AB i Göte
borg, har här tillsammans med kol
legan Parviz Dadgostar skapat ett 

öppet entréområde med sedum
klädda och släpljusbelysta slänter 
upp mot den med fyra meter upp
höjda banvallen. 
 Entréytan med gångvägsanslut
ningar till spårvagnshållplats och 
tunnelanslutning till pendeltågen är 
ljussatt med fyra stycken sju meter 
höga, koniska stolpar. Var och en av 
dessa är försedd med fyra spotlights, 
i vars individuellt riktade ljus inga 
grå kattor är osynliga. 
 Upp till spårvagnshållplatsen med 
väderskydd kommer resenärerna via 
två korta gångvägar. Vi som skall ta 
pendeltåget tar oss däremot ner i 
gångtunneln via gångväg eller via 
den breda trappan som är försedd 
med Lars Ocklunds elegant rostfria 
räcken med ljusdioder infällda i 
handledaren. 

sLäta ytor För minimaL 
åVerkan i tunneLn
Gångtunneln är 40 meter lång, tolv 
meter bred samt vidöppen i båda 
ändar. Och väldigt starkt belyst 
under de mörkare timmarna, hela 
100 lux eller drygt:
 – Tunneln betraktas nämligen 
som ”väg till byggnad” och ska en
ligt eunormerna belysas med minst 
100 lux, oresonligt mycket ljus en
ligt min mening. Samma sak gäller 
de 20 lux som vi satt på perrongen. 
Här hade det helt säkert räckt och 
varit bättre med 6–7 lux, inte minst 
med tanke på den omgivande, upp
lysta stadsmiljön.
 Säger Tommy Gustafsson, elk i 
Göteborg ab, som tillsammans med 
kollegan Petra Sandberg, skapat be
lysningslösningen här i tunneln och 

screentryck. zumtobel slotlight ii för t5 21 w, belyser tunneln, strövis infällda i under-
taket. det screentryck som beskriver områdets historia och framtid är homogent belyst med Led-
armaturer både i över- och underkant. i överkant och längs den upplysta tavlan finns ytterligare 
en rad med Led-armaturer, Luxlights X-line, riktade snett upp mot undertaket för att passera 
undertaket av sträckmetall och lysa upp brons betongkonstruktion. denna accentueras ytterligare 
med släpljuset från ett par snedställda strålkastare, ercos beamer, 20 w metallhalogen.
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för stationen i sin helhet. Man har 
genom upphandlingsformen med 
från början tre skilda entreprenader 
även samspelat med Archidea vad 
gäller belysningen utanför stations
området – ett mycket fruktbart sam
arbete, enligt de inblandade.
 Undertaket i tunneln utgörs till 
stor del av nedpendlad sträckmetall 
med strövis infällda lysrörsarmaturer. 
 – All belysning är integrerad i 
väggar och tak för att skapa släta 
ytor och minimera åverkan, säger 
Petra Sandberg.
 Från den ena långsidan av tunneln 
finns trappuppgångar och två glasade 
hissar till perrongerna. Hisstornen 
som kaxigt sticker upp en bra bit 
över de upphöjda perrongerna profi
lerar stationen och lyser som väl
komnande fyrbåkar i landskapet. 
Ljuset från armaturerna, monterade 
såväl under som på ovansidan av 
korgen, ger en extraeffekt, som akti
veras när hissen sätts i rörelse. 

screentryck om områdets 
Historia ocH Framtid
Tunnelns andra långsida är klädd 
med ett 30 meter långt screentryck. 
Stadsdelens och den lokala indu
strins historia och framtid finns här 
beskriven i ord och bild. För att 
bildväggen ska upplevas som homo
gent belyst har man monterat led

Väderskydden har en 
vertikalt monterad belysning 

med lysrörsarmaturer, norka/
Fergin t8, 18 w,2 700 k. Längst 

in vid panoramafönstren, över 
sittbänkarna och under det 

utstickande brättet, lyser ett 
halvdussin infällda ljuspunkter, 

annell celling-star Led 7 w 38 
grader, 3 000 k. på väderskyddets 
övre hörn återfinns också lamp-

huvudet till den formstarka 
stolparmatur med Led, Fagerhult 
parkline Led osram street light 

2 x 29 w, 4 200 k, som pryder 
den 225 m långa perrongen.

trappan upp till tågperrongen försetts med 
65 cm långa lysrörsarmaturer castaldis naster 
för t5 24w, som byggts in vertikalt i stenkläd-
naden. Förutom trappstegen, lyser dessa även 
upp det höga väggpartiet av skiffersten. Högst 
upp i bilden syns även Fagerhults omgjorda 
Led-armatur som belyser perrongen. 
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armaturer i över och underkant 
bakom väggen. I överkant och längs 
den upplysta tavlan återfinns så även 
en rad med ledarmaturer, riktade 
snett upp mot undertaket varigenom 
ljuset passerar sträckmetallen och 
lyser upp brons betongkonstruktion. 
Denna accentueras ytterligare med 
släpljuset från ett par snedställda 
strålkastare.  
 På en tvärgående järnbalk mellan 
undertak och brokonstruktion finns 
en sträng med ledarmaturer för att 
belysa betongtaket och reflektera 
ljuset ner och genom sträckmetalls
undertaket. Armaturerna är dmx
styrda och kan alltså dimras och 
varieras i färg över dygnet. 
 – Vi har dock valt en fast färg i 
mild orange ton som kontrasterar 
väl mot andra, kallare ljusinslag i 
tunneln. Hela belysningsanläggning
en här på stationen styrs för övrigt 
via en installationsbuss typ knx med 
skymningsrelä som en givare, säger 
Tommy Gustafsson.

VertikaLt inbyggda
Trappan upp till perrongen för 
tågen från Göteborg går på utsidan 
av stationsanläggningen och har för
setts med vertikalt inbyggda och 65 cm 
långa lysrörsarmaturer i stenkläd
naden. Armaturerna belyser både 
trappstegen och lyser även upp det 
motstående höga väggpartiet, klätt 
med vacker skiffersten. 
 Perrongens tre väderskydd är upp
byggda i valvform med boxar av 
perforerad och galvad plåt runt två 
mittplacerade stora panoramaföns
ter, allt inom ett kraftigt ramverk av 
sten som går utanför broprofilen och 
ända ner till mark. Inne i denna 
halvt om halvt genomsiktliga inram
ning av panoramafönstren har elk 
låtit installera vertikalt monterade 
lysrörsarmaturer. Längst in vid 
fönstren, över sittbänkarna och 
under det utstickande brättet, lyser 
infällda ljuspunkter. På väderskyd
dets övre hörn återfinns också lamp
huvudet till den formstarka led
stolparmatur som pryder den 225 
meter långa perrongen. 

järnVägsbron. den intilliggande järnvägsbrons belysning är specialdesignad för 
projektet av Lars ocklund. denna spektakulära lösning består av stora vita, parabolliknande 
reflektorer, tre på varje sida av bron, som belyses av en strålkastare, meyer/Fergin nightspot, 
70 w för metallhalogen, var, monterade på den smala avsatsen i ovandelen av betong-
fundamentet. reflektorerna ger ett effektfullt ljus mot den stensatta marken under bron.
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nyutVeckLad 
perrongbeLysning
Denna nyutvecklade armatur har sin 
egen historia, berättar Tommy Gus
tafsson. Vi tyckte från första stund 
om föregångaren. Kompaktlysrör 
var dock inte att tänka på för vår 
del. Men när Fagerhults insåg vårt 
stora intresse, byggde man helt sonika 
om armaturen för lysdioder! 
 Väderskyddens fönsterpartier 
bjuder på panoramautsikt ut över 
den lilla parkanläggningen nedanför 
banvallen, där Archidea skapat en 
fin övergång från stationens sten
läggning till parkens grusade yta. 
Samlingen av träd är belysta med 
markstrålkastare (Meyer/Fergin 
Superlight Compact med metallhalo
gen 35 W) medan allmänljuset för
medlas av en ensam Nightspotbe
styckad stolpe. Alldeles nära flyter 
Säveåns mörka vatten fram.

 Uppifrån perrongen ser man också 
till höger Slakthusets slottstorn bak
om de två svängda grannbroarna för 
tågtrafik och den till stationen anslu
tande busshållplatsen på Waterloo
gatan som är prydd med stolparma
turer med dubbla klockor (Louis 
Poulsen Icon Mini Opal 50 W). 

bLickFånget under broarna
Det stora blickfånget här utgör dock 
ljussättningen av den intill liggande 
järnvägsbron. Sträckningens väldiga 
betongfundament är ifrån överkant 
belysta med en list med kallt lysande 
ledmoduler. Men det är under 
brodelarna och mellan fundamenten 
som vi bjuds på den mest spännande 
nyheten, en världspremiär! 
 Den unika belysningslösningens 
upphovsman är Lars Ocklund som 
på en smal avsats i ovandelen av och 
på varje sida av varje betongfunda

ment låtit installera tre strålkastare 
för metallhalogen. Strålkastarna har 
sedan riktats mot var sin vit och 
parabolpåminnande reflektor som 
monterats mitt på och i underkant av 
det cirka 20 meter långa brospannet. 
 Och resultatet? Jo, ett indirekt 
ljus riktat mot den stensatta marken 
under bron samt ett ströljus som 
lyser upp brospannet och reflekteras 
ut mot omgivningen! Och dagtid ut
gör de vita reflektorerna en fantasi
eggande konstnärlig utsmyckning!
 Så här berättar Lars Ocklund om 
tillkomsten av sin ännu inte namn
givna belysningslösning 
 – Denna miljö med brutalt stora 
betongklumpar och grovt formspråk 
behövde lättas upp. Samtidigt hade 
vi fått stränga order om att inte borra 
för mycket i de olika brodelarna. 
Lösningen blev dessa reflektorer som 
vi monterade tätt under brotaket och 

koniska stoLparmaturer. 
entréytan med gångvägsanslutningar till 
knutpunkt gamlestaden är ljussatt med 
fyra stycken sju meter höga och koniska 
stolpar. Var och en av dessa är försedd 
med fyra topplacerade och droppformade, 
individuellt inriktade spotlights, 
Fergin nightspot 35 w metallhalogen. 

byggHerre 

göteborgs Stad, Trafikkontoret

bestäLLare

Trafikkontoret, Västtrafik o Trafikverket

arkitekt

Sjögren arkitekter

Landskapsarkitekt

atkins

generaLentreprenör

Skanska ab

eLprojektör

eLK i göteborg ab

Ljusdesign

eLK i göteborg ab och archidea ab

projektFakta
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sen vinklade in mot strålkastarna så 
att ljuset reflekterades dit vi önskade. 
Att vi gjorde reflektorerna olika 
stora var av rent estetiska skäl.
 Sammantaget handlar det här om 
sex brofundament som försetts med 
tre strålkastare på var sida. Och om 
lika många tallrikar i det släta spannet 
mellan de kraftiga stöden. Reflekto
rerna har f ö en diameter om 1 200, 
1 000 och 800 mm.

ännu en seVärdHet
Den andra sevärdheten här på den 
västra stationssidan utgörs av den 
med ledljus belysta väggytan av 
sträckmetall som täcker utrymmet 
mellan bro och mark. Nätväggen är 
som högst sex meter hög och följer 
hela broprofilen, ca 400 meter. Av

brott görs endast för stationstunneln 
och bropartierna med väderskydd.
 Denna belysta inklädnad tillkom 
först i efterhand efter starka propåer 
från elk och skapar en välgörande 
rumslighet åt den tunga, storskaliga 
bromiljön.
 Belysningen utgörs av seriekopp
lade ledmoduler med vardera tre 
lysdioder som är monterade i över
kant av sträckmetallen. Den smal 
och bredstrålande belysningen har 
dimrats till 25 % för att ge ett mjukt 
och homogent släpljus. 
 – Belysningen är monterad 100 
mm ut från vägg vilket vid våra full
skaleprov visade sig vara det ideala 
avståndet för att få ut maximal 
effekt av släpljuset, säger en nöjd 
Tommy Gustafsson. 

beLysningsLösningen Längs brosidan skapar en naturligt vacker fond längs hela stationens längd. perronger och väderskydd smälter fint i omgivningen. 

Just här, där Säveån mynnar ut i 

göta älv, anlades år 1473 stadsbild-

ningen nya Lödöse/nylöse, strategiskt 

belägen bakom bommar, vallgrav 

och vallar vid Säveåns utlopp i göta 

älv. när stadsrättigheterna flyttades 

från nylöse till göteborg år 1621, 

bytte området namn till ”den gamla 

staden”, sedermera gamlestaden eller 

gamlestan som göteborgarna kallar 

denna den äldsta delen av det vi idag 

kallar göteborg.

om gamLestaden




