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Belysningsprogram för Tensta centrum är framtaget av ÅF Lighting på uppdrag av Trafikkontoret.

Medverkande:

- ÅF Lighting

Karolina Hahn - Uppdragsansvarig
Helena Aman Johansson - Handläggande ljusdesigner
Adam Sanderfeldt - Medverkande ljusdesigner 

- Trafikkontoret

Sanna Eriksson - Landskapsarkitekt
Björn Lindelöf - Belysning
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INLEDNING
TENSTA CENTRUM

BAKGRUND
Våren 2017  tilldelades Trafikkontoret extra medel för att genomföra ett 
antal park- och stadsupprustningar i ytterstaden. Satsningen går under 
namnet Grönare Stockholm. Genom en förstärkning av stadsmiljöer 
i eftersatta områden är målet att bidra till minskade skillnader i 
stockholmarnas livsmiljöer. I Tensta möjliggör initiativet en succesiv 
standardhöjning av det offentliga rummet under kommande år. 

Varje stadsdel i Stockholm har ett lokalt utvecklingsprogram (LUP) som 
styr verksamheten. I Tensta är ökad säkerhet och upplevd trygghet, 
särskilt för kvinnor, ett prioriterat verksamhetsområde. Här har 
belysningen av de gemensamma rummen en viktig roll att fylla. 

Detta belysningsprogram är ett verktyg för att samordna de mål som 
formuleras i Tenstas LUP med de möjligheter som Grönare Stockholm 
ger. I dialog med andra aktörer verksamma i Tensta tar Trafikkontoret 
i detta program ett samlat grepp om belysningen i Tenstas upplevda 
offentliga rum, oaktat administrativa gränser. Belysningsfrågor som 
Trafikkontoret inte har rådighet över behandlas ändå för att användas 
som diskussionsunderlag med andra aktörer. Allt för den gemensamma 
målbilden ett tryggare och mer attraktivt Tensta för alla. 

SYFTE
Tensta uppvisar idag två sidor. Dagtid myllrar stadsdelens folkliv.
Kvällstid är det få som rör i och genom centrum. Belysning har en viktig 
roll att fylla för att möjliggöra vistelse i det offentliga rummet även efter 
mörkrets inbrott. Ljussättning av utemiljön är delvis en teknisk fråga 
men handlar i grunden om att skapa förutsättningar för god livskvalitet.

Syftet med detta belysningsprogram är att formulera en sammanhållen 
grund för framtida arbete med belysning, utifrån ledorden trygghet, 
säkerhet, estetik och ett offentligt rum för alla. Arbetet baseras 
på ett holistiskt synsätt, vilket innebär att varje belysningslösning 
ska uppvisa balans mellan funktionella, estetiska, miljömässiga 
och ekonomiska aspekter. Belysningsprogrammet ska bidra till att 
kvalitetssäkra framtidens belysningsanläggningar och fungera som ett 
planeringsunderlag med råd och riktlinjer för belysningen i Tensta.

De områden som omfattas av denna programhandling är Tenstagången, 
Tenstaplan, Taxingeplan, Gullingeparken, p-huset och tvärkopplingar 
dessa platser emellan. 
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BELYSNINGSKONCEPT
TENSTA CENTRUM

HISTORIK
Orginalbelysningen i Tenstagången utgjordes av karakteristiska och 
senmodernistiskt tidstypiska "ljusträd". Det var speciellt utformade 
belysningsstolpar lackade i blått. Nu är ljusträden sedan många år rivna. 
Den befintliga belysningen i Tensta centrum upplevs fragmenterad 
och är i stort behov av ett helhetsomtag där all belysning samordnas. 
Belysningen är delvis ojämn och lämnar områden mörka vilket leder till 
att platser kvällstid kan upplevas som otrygga.

VISION
Tanken med belysningsupprustningen i Tensta är att tillhandahålla 
belysning där människan står i centrum. Belysningen ska främja 
aktivitet, hälsa, rekreation och vistelse utomhus kvällstid. Med hjälp 
av belysning ska också befintliga arkitektoniska kvaliteter i Tensta lyftas 
fram. Genom att arbeta med ljus i olika lager framhävs vackra och 
interssanta vyer och inbjudande utemiljöer. 

En  god belysning av passager och gångstråk kommer att öka 
trygghetsupplevelsen och tillgängligheten i området. En målsättning är 
att den offentliga miljön ska vara tillgänglig för både kvinnor och män. 
Att beakta trygghetsaspekten vid belysning är ett sätt att arbeta med 
jämställhet.

Ljuset ska även förenkla orientering i området, belysa målpunkter och 
bidra till rumslighet. Visionen är att öka den sociala närvaron i Tensta 
genom att skapa förutsättningar för alla att gå ut kvällstid utan att känna 
sig otrygga. Bra ljus är inte bara en fråga om tillräckligt med ljus. Det 
handlar i hög grad också om armaturens ljusfördelning och ljuskällans 
kvalitet.

Belysningen anpassas efter de olika miljöerna så att rätt belysningsprincip, 
optik, effekt och färgtemperatur används. Det innefattar också att hitta 
en balans mellan ljusnivåerna i de olika områdena. För lite ljus bidrar 
likväl till en känsla av otrygghet som för mycket ljus. Belysningen skall 
ha en hög kvalité med bländfria, energieffektiva armaturer med en 
god färgåtergivning. Belysningen skall även vara lätt att underhålla och 
rimlig utifrån drift- och underhållskostnader. 

 

MÄNNISKAN I FOKUS
Ljus är en förutsättning för att vi visuellt ska kunna orientera oss i vår 
omgivning eftersom det hjälper oss att avläsa rum, form, beräkna 
avstånd och urskilja hinder i vår väg. Ljuset tillgodoser oss också med 
information kring olika föremål och detaljer som till exempel att kunna 
avläsa människors ansikten.

TRE KATEGORIER FÖR BELYSNINGEN
Belysningen kommer att vara uppbyggd av ett Rumsskapande, Socialt 
och Identitetsskapande ljus.

Rumsskapande ljus - Skapar rumslighet, ramar in och förtydligar 
platsen. 
Ex belysning av omgivande fasader och träd i större skala.

Socialt ljus - Belysning på den mänskliga skalan. Det sociala ljuset sätter 
människan i fokus genom att skapa en belysning i mindre skala som 
man lätt kan relatera till. Öppnar upp för social interaktion och vistelse, 
bidrar till en trygg välkomnande plats att vistas på. 
Ex integrerat ljus i mark, bänkar och växtlighet.

Identitetsskapande ljus - Det identitetsskapande ljuset ger platsen sin 
egen karaktär och identitet, som berättar historien om platsen. 
Ex. belysning av arkitektoniska detaljer och konst.

Orginalbelysning

FUNKTION

RUMS-
SKAPANDE LJUS

SOCIALT
LJUS

IDENTITETS-
SKAPANDE LJUS
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OMRÅDESINDELNING
TENSTAGÅNGEN, TENSTA TORG, TENSTAPLAN, TAXINGEPLAN OCH GULLINGEPARKEN

TENSTA TORG

TAXINGEPLAN

TUNNELBANA

GULLINGEPARKEN

TENSTAGÅNGEN

SVENSKA BOSTÄDER
VÅRDCENTRALEN

STUDENTBOSTÄDER

BLÅ HUSET

MEDBORGARKONTOR

TENSTA CENTRUM

MATVÄRLDEN

VÅRDCENTRALENLIVSTYCKET
TENSTA REHAB

TUNNELBANA

SALONG HEVI

TENSTAPLAN

TENSTAGÅNGEN OCH TENSTA TORG

TENSTA- & TAXINGEPLAN

PASSAGER

GULLINGEPARKEN

P-HUS

P-HUS

TENSTAGÅNGEN
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NULÄGESANALYS BELYSNING
TENSTA CENTRUM

Översiktsplan - ej skalenlig

BLÄNDANDE BELYSNING
FLÄCKIG OCH OJÄMN BELYSNING
FELRIKTAD BELYSNING
EJ INBJUDANDE OCH INTIMT
PASSIVA BOSTADSENTRÉER
ÖVERBELYST KONST ALTERNATIVT I TOTALT
MÖRKER
PLATSEN KAN UPPLEVAS OTRYGG

FELRIKTAD BELYSNING
FLÄCKIG OCH OJÄMN BELYSNING
STORA KONTRASTER MELLAN LJUS OCH MÖRKER
BLÄNDANDE ARMATURER

BLÄNDANDE BELYSNING (PASSAGE 1)
EN DEL AV PASSAGEN ÄR I TOTALT MÖRKER 
(PASSAGE 2)
PLATSEN KAN UPPLEVAS OTRYGG

STOLPBELYSNING UPPLEVS BLÄNDANDE/
LUMINANT
PLATSEN KAN UPPLEVAS OTRYGG
TORG LÄMNAS I TOTALT MÖRKER

TENSTAGÅNGEN/
TENSTA TORG

TENSTA- &
TAXINGEPLAN

PASSAGER GULLINGEPARKEN P-HUS

OJÄMN BELYSNING INTERIÖRT MED HÖGA 
KONTRASTER MELLAN LJUS OCH MÖRKER
SVÅRT ATT AVLÄSA RUM OCH FORM
SVÅRT ATT ORIENTERA SIG
UPPLEVS SOM EN OTRYGG PLATS

TENSTA TORG

TAXINGEPLAN

GULLINGEPARKEN

TENSTAGÅNGEN

TENSTAPLAN

P-HUS

TENSTAGÅNGEN

PA
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A
G
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2
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A
G

E 
1
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A
G
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TENSTAGÅNGEN OCH TENSTA TORG

Stora konraster mellan ljus och mörker i Tenstagången upplevs obehagligt då det är svårt att 
identifiera personer som står i de mörkare partierna.

NULÄGESANALYS
Belysningen vid Tenstagången och Tensta torg utgörs idag av armaturer på fasad 
samt på stolpe/stolpar. Framför centrumbyggnaden och på torget är stolparna 
höga och strålkastare ger skarpa ljuskäglor. Delar av armaturbeståndet är riktade  
på ett sätt som bländar den förbipasserande. Längs trädalléerna i Tenstagången 
utgörs belysningen av parklyktor på stolpe som linjerar med den södra trädraden. 
Då armaturen hamnar på ungefär samma höjd som trädkronan fastnar mycket 
ljus i bladverket och lämnar stora delar av gångstråket i mörker. På fasaderna som 
kantar Tenstagången och Tensta torg sitter en väggarmatur som ett komplement 
till stolpbelysningen. Fasadarmaturen är tiltad något för att belysa en större yta, 
dock blir effekten att den förbipasserande blir bländad. 

Armaturer på fasad är uppvinklade så de upplevs bländande och otrevliga. Stora vertikala element såsom fasader och träd kantar torgrummet och är mörka 
vilket bidrar till en otrygg plats. Även gångstråken längs centrumbyggnadens 
fasader lämnas mörka. 

BEFINTLIG BELYSNING

Ljusstarka armaturer som belyser husgavlar samt muraler på Svenska Bostäders 
och Fast Partners fastigheter upplevs luminanta och obehagligt ljusstarka, trots 
den höga montagehöjden.

BELYSNINGSFÖRSLAG
Genom att samordna och låta samtliga ljuspunkter samverka skapas en balanserad 
belysning. Så långt som möjligt undviks stora kontraster mellan ljus och mörker. 
Ett led i detta är att använda väl avbländade armaturer och belysningsprinciper. 
Ljuset ska verka och fylla sin funktion utan att placering och vinkel på armatur ska 
upplevas. För att ytterligare lyfta fram Tenstas identitet föreslås att det klassiska 
mönstret i markbeläggningen inverteras och projiceras som ett gobo-mönster. 
Evenemangsel krävs på Tensta torg.

PROVBELYSNING
Princip, placering och armatur testas vid provbelysning för:
Reliefvägg på p-hus, husgavel Svenska Bostäder/Fast Partner, strålkastare på 
stolpe,  parklykta och bänkbelysning.
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TENSTAGÅNGEN OCH TENSTA TORG • NULÄGESANAYS

Vy mot Tensta centrum - ojämn och fläckig 
belysning vid trädallé.

Bländande och felriktade armaturer på fasad.Tenstagången - bristfällig belysning lämnar 
trädallén mörk.

Tenstagången - befintlig belysning vid 
reliefvägg behöver uppdateras.

Muralerna på broar över Tenstastråket och Hag-
stråket är i behov av belysning. På så sätt dras 
Tenstagången ut hela vägen fram till och med broar.

Översiktsplan - ej skalenlig
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TENSTAGÅNGEN OCH TENSTA TORG FASADBELYSNING • BELYSNINGSREKOMMENDATIONER

Armaturer på fasad (TK:s)

Armatur för belysning av fasad (Svenska bostäder)

Belysning av muraler (Fast partner)

Trafikkontorets armaturer byts ut mot väl avbländade 
armaturer med modern belysningsteknik på befintliga 
placeringar. Svenska bostäder anpassar belysning till de nya 
entréerna.

Husgavlar på Svenska bostäders hus 2 och 4 samt muraler på 
Fastpartners fastighet hus 6 ljussätts med ett väl avbländat 
släpljus med god färgåtergivning.

Det är av stor vikt för helheltsintrycket i Tensta centrum att 
belysning på fasad samordnas med övrig belysning.

KV SKÄNNINGE 1 • SVENSKA BOSTÄDER
KV SKÄNNINGE 2 • SVENSKA BOSTÄDER KV SKÄNNINGE 4 • SVENSKA BOSTÄDER

KV SKÄNNINGE 6 • FAST PARTNER

KV BRÄNNINGE 4 • FAST PARTNER

P-HUS • FAST PARTNER
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Ljusplan - ej skalenlig

Belysning av mural på gångbro fungerar även som 
orienteringsbelysning.

Släpljus på reliefvägg på p-hus.

Räckesbelysning.

TENSTAGÅNGEN OCH TENSTA TORG • BELYSNINGSFÖRSLAG

Rumsskapande belysning - belysning av och 
genom träd.

Integrerad belysning i sittmöbler skapar ett socialt 
ljus i den mänskliga skalan.

Effektbelysning på torg - 
goboprojektorer från master. 
Motivet kopplas till Tensta.
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Att arbeta med ljuslager ger intryck av en effektfull och intresseväckande belysningslösning. Sektionsritningen visar de olika belysningsprinciper som är tänkta för området.
1. Rumsskapande ljus i form av belysta trädkronor samt vertikalbelysning på reliefvägg.
2. Socialt ljus på den mänskliga skalan genom integrerad belysning i sittmöbler.
3. Armaturer på fasad för att markera entréer samt avvikelser i strukturer på fasader i form av nischer.

1. Rumsskapande belysning - belysning av och genom träd.

2. Socialt ljus - Nivåanpassning för den mänskliga skalan, befintliga bänkar 
kompletteras med integrerad belysning.

3. Belysning markerar entréer och ökar orienterbarheten.

TENSTAGÅNGEN OCH TENSTA TORG • BELYSNINGSPRINCIPER
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Ljusplan - ej skalenlig

Typarmatur - strålkastare på stolpe för belysning 
av gångstråk och träd.

Typarmatur - goboprojektor för projicering av 
mönster.

Typarmatur - linjär armatur för belysning av 
reliefvägg på p-hus.

Typarmatur - belysning av bänkar och sittmöbler. Räckesbelysning på gångbro, belysning av mural 
och gångstråk.

TENSTAGÅNGEN OCH TENSTA TORG • FÖRSLAG TYPARMATURER

Följande armaturförslag ses som typexempel.
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TEN S TA -  OCH TAX INGEPLAN
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Stora konraster mellan ljus och mörker på Tenstaplan. Hörn helt i mörker.Mörk smitväg bakom tunnelbanan vid Tenstaplan.

BEFINTLIG BELYSNING

TENSTA- OCH TAXINGEPLAN
NULÄGESANALYS
Belysningsnivåerna på Tenstaplan är väldigt varierande. Strålkastare på stolpe ger 
hårda inslag medan stenmuren som kantar Tenstagången möter upp på andra sidan 
torget som en mörk silhuett. Passagen mellan muren och tunnelbanan lämnas 
mörk och obehaglig under dygnets mörka timmar.

Vid Taxingeplan utgörs belysningen först och främst av en hög belysningsmast. 
Kring denna stolpe är belysningsnivåerna höga men på övriga torget, främst i 
utkanterna, är det betydligt lägre belysningsnivåer.  Hörnet under passagen, 
bredvid Tensta konsthall är t.ex. totalt mörk. Skyltbelysningen till Tensta konsthall 
utgörs av strålkastare monterade på stolpe nere på Taxingeplan. Denna belysning 
bländar förbipasserande som använder passagen.

BELYSNINGSFÖRSLAG
För att gestalta platserna används ljus på flera nivåer. Platsernas funktioner tas till 
vara för att öka den sociala närvaron och därmed tryggheten. Genom att använda 
strålkastare på stolpe, med effekt och optik anpassad efter ändamålet, ges torgen 
ett mjukt allmänljus. Träd belyses för att lyfta platsernas kvalitéer. Stenmuren 
belyses med ett subtils släpljus för att ge Tenstaplan ett rumsskapande ljus. Den 
ljussatta muren blir  en viktig del av den upplevda ljusheten på torget. Belysning 
integereras i bänkar och sittmöbler för att bidra med det sociala ljuset i en mänsklig 
skala. Skyltbelysning samordnas. Evenemangsel krävs.

PROVBELYSNING
Princip, placering och armatur testas vid provbelysning för:
Stenmur.
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TENSTA- OCH TAXINGEPLAN • NULÄGESANALYS

Tenstaplan - befintlig belysning är idag 
ojämn och fläckig.

Tenstaplan vid studentskrapan - delar av ytan är 
ojämnt belyst.

Gång ned mot Tenstaplan - luminant parkarmatur 
som upplevs bländande.

Tensta konsthall - effektbelysning vid entréen 
bestående av lysrörsarmaturer med färgfilter. 
Skyltbelysningen är inte samordnad. Armatur på 
fasad är riktad mot balk. 

Taxinge plan - bländande strålkastare på höga 
master. Höga ljusnivåer i jämförelse med 
omgivning.
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Belyst mur ger ett rumsskapande ljus som ramar 
in torget.

TENSTA- OCH TAXINGEPLAN • BELYSNINGSFÖRSLAG

Integrerad belysning i sittmöbler skapar ett socialt 
ljus i den mänskliga skalan.

Träläktare med integrerad belysning och/eller 
räckesbelysning.

Subtil ljussättning av stenmur genom släpljus.Rumsskapande belysning - belysning av och 
genom träd.

Ljusplan - ej skalenlig
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Typarmatur - Strålkastare på stolpe för belysning 
av torg och träd.

Typarmatur - Strålkastare på stolpe för 
belysning av torg.

Typarmatur - Lykta på stolpe för belysning av 
gångstråk.

TENSTA- OCH TAXINGEPLAN • FÖRSLAG TYPARMATURER

Följande armaturförslag ses som typexempel.

Typarmatur - Linjär armatur för släpljus på stenmur. 
(Armatur byggs in i metallprofil för en estetiskt 
diskret installation samt för att minimera risken för 
vandalism).

Ljusplan - ej skalenlig
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PA S S AGER
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Passage i mörker helt utan belysning. Armaturer på fasad är uppvinklade så de upplevs bländande och otrevliga. Kombinationen av oproportionerliga bländande armaturer som följs av totalt 
mörker skapar en otrygg känsla. 

BEFINTLIG BELYSNING

PASSAGER 
NULÄGESANALYS
Passagen vid centrumbyggnadens nordvästra fasad ligger idag i totalt mörker 
efter solens nedgång. Frånvaron av belysning på eller i anslutning till passagen 
skapar en stor otrygghet och problem med orienterbarheten. 

På motsatt sida av byggnaden, vid Taxingeplan, är passagen belyst med 
armaturer på fasad. Då armaturerna idag är något uppvinklade bländar dessa 
den förbipasserande. Konsthallens skyltbelysning bländar även den. Denna 
skyltbelysning är placerad på en stolpe på Taxingeplan. 

BELYSNINGSFÖRSLAG
Dessa gångstråk ska vara väl belysta, både för att kunna identifiera förbipasserande 
men även för att på ett bra sätt kunna orientera sig i området. Genom att integrera 
belysning i räcken ges god belysning åt gångbanor. Vertikalbelysning på fasader gör 
passager väl synliga på håll och bidrar till den upplevda ljusheten och tryggheten.

Vid passager mot Taxingeplan och Tenstaplan finns planer på att också göra något 
mer effektfullt med ljuset då detta är exponerade ytor där många passerar och får 
ett första intryck av centrum.

PROVBELYSNING
Princip, placering och armatur testas vid provbelysning för:
Livstyckets mönster som goboprojektion samt skuggeffekt av belysning med 
RGB.
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PASSAGER • NULÄGESANALYS 

Översiktsplan - ej skalenlig

Passage vid Blå huset - bländande och felriktad 
belysning.

Passage vid Blå huset - omgivningen upplevs som 
ett mörkt hål om kvällarna.

Sekundär befintlig passage - under kvällstid i 
komplett mörker.

Primär befintlig passage - ojämn och bländande 
belysning.

Primär befintlig passage - Tensta konsthall beläget 
under passage.
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Släpljus på vägg gör passagen väl synlig på håll och 
bidrar till den upplevda ljusheten och tryggheten.

Alt. effektbelysning - Multipla skuggor av förbipasserande visar människor i 
rörelse och skapar trygghet och ett dynamiskt mönster i olika färger.

PASSAGER • BELYSNINGSFÖRSLAG

Räckesbelysning ger bra belysning åt gångbanan 
samt en tydlig riktning som förbättrar orienteringen. 
Principen används i passager med räcken.

Alt. effektbelysning - Mönster skapat av 
Livstycket.

Ljusplan - ej skalenlig
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Typarmatur - linjär armatur för belysning av vägg vid passage. Typarmatur - linjär RGBW armatur för belysning av väggar vid 
passager. Möjlighet till att kunna variera mellan varmt, neutralt 
och kallt ljus som växlar under dygnet timmar och de olika 
årstiderna. 

PASSAGER • FÖRSLAG TYPARMATURER 

Följande armaturförslag ses som typexempel.

Typarmatur - Strålkastare monteras på 
stolpe för att kunna skapa RGB-effekt på 
fasad (monteras på stolpe på Taxingeplan).

Typarmatur - räckesbelysning ökar orienterbarheten 
och tillgodoser en god belysning till passage.

Ljusplan - ej skalenlig
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GULL INGEPARKEN
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Den mörka torgytan/passagen upplevs otrygg då det är svårt att identifiera förbipasserande 
och upptäcka personer som rör sig i periferin. 

Den stora ytan mellan Gullingeparken och centrumbyggnaden lämnas i mörker då befintliga 
pollare inte räcker till. Mörkret förstärks genom den mörka skogen intill platsen.

Platsen upplevs otrygg pga. den mörka skogen intill gångbanan.

BEFINTLIG BELYSNING

GULLINGEPARKEN
NULÄGESANALYS
Torgytan mellan centrumbyggnaden och Gullingeparken är idag nästan helt 
mörk då allmänbelysning saknas. Armaturerna på fasaden upplevs stora och 
oproportionerliga på befintlig montagehöjd samt ger höga ljusnivåer intill 
byggnaden. På andra sidan torget, mot skogen, sprider befintliga pollare ljus 
dåligt. Kontrasterna mellan torget och gångvägarna i Gullingeparken är stora. 
Den befintliga parklyktan i Gullingeparken upplevs bländande, och ger höga 
ljusnivåer. Dessa höga ljusnivåer i anslutning till armaturen kan upplevas negativa 
då kontrasterna till den mörka omgivnignen blir stora. 

BELYSNINGSFÖRSLAG
Torget intill centrumbyggnaden kompletteras med belysningsstolpar. Befintliga 
armaturer på fasad ersätts med armaturer med modern belysningsteknik, som 
är väl avbländade och i rätt proportion till montagehöjd. Även pollarna byts ut 
mot en något högre pollare som sprider ljuset bättre och ramar in sittytan och 
som ger ett rumsskapande ljus. Genom att tillämpa olika belysningsprinciper med 
balanserade belysningsnivåer skapas en trivsam ljusmiljö som gestaltar platsen. 

Belysningsstolparna längs gångvägen i Gullingeparken byts ut mot en väl 
avbländad armatur. Effekten av att själv vara upplyst men omgiven av mörker kan 
leda till en känsla av utsatthet. Därför belyses utvalda träd för att lätta upp det 
kompakta mörkret som kantar gångvägen.

PROVBELYSNING
Princip, placering och armatur testas vid provbelysning för:
Fornlämningar och träd.
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GULLINGEPARKEN • NULÄGESANALYS

Översiktsplan - ej skalenlig

Passage in mot park vid Blå huset - omgivningen 
upplevs som ett mörkt hål om kvällarna.

Gångstråk i park - gångstråket känns otryggt och 
inte inbjudande om kvällarna.

Kuperad vegetation i park - oupplyst och ger en 
känsla av otrygghet under de mörka timmarna. 

Kuperad vegetation i park - trappen behöver en ny 
belysningslösning för ökad säkerhet.

Gångstråk i park - behöver framhävas för att 
underlätta orienterbarheten.
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Belysning av vissa fornminnen och kuperad 
vegetation i mitten av park.

Belysning av gångstråk/torgyta bakom 
centrumanläggning.

Ljusplan - ej skalenlig

GULLINGEPARKEN • BELYSNINGSFÖRSLAG

Räckesbelysning ger en god belysning i trappan och 
underlättar orienteringen.

Pollare ramar in torget och skapar ett socialt ljus.
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Typarmatur pollare - lägre belysning baksida av 
centrumanläggning.

Typarmatur - räckesbelysning i trappa.Typarmatur - för belysning av vegetation och  träd.Rumsskapande ljus - belysning av vegetation.

GULLINGEPARKEN • FÖRSLAG TYPARMATURER

Belysning av gångstråk/torgyta.

Följande armaturförslag ses som typexempel.

Ljusplan - ej skalenlig
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BEL Y SN ING

P -HU S
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Inne i parkeringshuset upplevs det mörkt pga stora kontraster mellan ljus och mörker även dagtid.Fasad p-hus och entrén till Tensta Centrum dagtid.

BEFINTLIG BELYSNING

P-HUS
NULÄGESANALYS
Parkeringshuset har ett begränsat dagsljusinspläpp vilket ställer höga krav på 
den artificiella belysningen. De få ljuspunkter som idag belyser parkeringshuset 
interiört gör att det även dagtid upplevs mörkt.            

BELYSNINGSFÖRSLAG
Genom att öka antalet ljuspunkter i garaget kan belysningsnivåerna höjas och 
den upplevda tryggheten ökas. Armaturerna ska vara slagtåliga samt enkla att 
underhålla. 

Parkeringshuset är väl synligt från Tenstastråket och fungerar som entré till Tensta 
centrum för många bilburna besökare samt fotgängare. Genom att nyttja denna 
yta även efter mörkrets infall kan besökaren bjudas in och samtidigt skapas 
rumslighet.

Att med bl.a. ljusets hjälp rusta upp parkeringsgaraget är en väldigt viktig del i 
arbetet med att göra Tensta centrum till en tryggare och mer trivsam plats för 
medborgarna. 

PROVBELYSNING
Princip, placering och armatur testas vid provbelysning för:
Fasadbelysning/effektbelysning av fasad.
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SAMMANFATTNING BELYSNINGSKONCEPT

EFFEKTBELYSNING 
PÅ VÄGG - LJUS PÅ 
MÖNSTER

SLÄPLJUS PÅ VÄGG

UPPDATERAT 
ALLMÄNLJUS

BELYSNING AV TRÄDALLÉ NY BELYSNING AV KONST

UPPDATERAT 
ALLMÄNLJUS

UPPDATERAT 
ALLMÄNLJUS OCH 
GOBOPROJEKTORER

BELYSNING AV TRÄDALLÉ

NY PARKBELYSNING

Ljusplan - ej skalenlig

TENSTAGÅNGEN/
TENSTA TORG

TENSTA- &
TAXINGEPLAN

PASSAGER GULLINGEPARKEN

UPPDATERA SLÄPLJUS PÅ RELIEFVÄGG PÅ P-HUS
BELYSNING AV TRÄDALLÉ
UPPDATERA ALLMÄNLJUS OCH KOMPLETTERA
MED GOBOPROJEKTORER
KONCENTRERA LJUS VID ENTRÉER
UPPDATERA BELYSNING AV KONST
RÄTT LJUSNIVÅER, FÄRGTEMPERATURER OCH
HÖG FÄRGÅTERGIVNING
UPPDATERA FASADBELYSNING

UPPDATERA ALLMÄNBELYSNING
UPPDATERA BELYSNING I PASSAGE 
BAKOM TUNNELBANA; RÄTT LJUSNIVÅER, 
FÄRGTEMPERATURER OCH HÖG 
FÄRGÅTERGIVNING
UPPDATERA BELYSNING AV SKYLTAR
BELYSNING AV TRÄLÄKTARE
BELYSNING AV MURAR
BELYSNING AV SITTMÖBLER

SLÄPLJUS PÅ VÄGG
RÄCKESBELYSNING
EFFEKTBELYSNING SKUGGBILDNING MED RGB-
LJUS OCH/ELLER MÖNSTER
BELYSA TENSTA CENTRUM SKYLT.
RÄTT PROPORTIONER PÅ ARMATURER PÅ FASAD.

SKAPA EN GOD OCH TRYGG BELYSNING
INBJUDANDE OCH VARM
SKAPA FOCAL POINTS
VÄGLEDANDE OCH ORIENTERANDE

SLÄPLJUS 
PÅ VÄGG

TENSTA TORG

TAXINGEPLAN

TUNNELBANA

GULLINGEPARKEN

TENSTAGÅNGEN

SVENSKA BOSTÄDER
VÅRDCENTRALEN

STUDENTBOSTÄDER

BLÅ HUSET

MEDBORGARKONTOR

TENSTA CENTRUM

MATVÄRLDEN

VÅRDCENTRALENLIVSTYCKET

TUNNELBANA

TENSTAPLAN

P-HUS

SKAPA EN GOD OCH TRYGG BELYSNING

P-HUS
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T I L L F Ä L L IGA IN S TA L LAT IONER
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För att introducera förändringsarbetet kring belysning i Tensta Centrum 
genomförs ett ljusevent med tillfälliga ljusinstallationer. På ett innova-
tivt och spektakulärt sätt används ljus för att påvisa dess möjligheter 
och uppleva hur ljussättning kan användas i stadsmiljöer.

INSTALLATION • TENSTAGÅNGEN OCH TENSTA TORG

PEOPLE OF TENSTA
Centrumväggen vid passagen som vetter mot Taxingeplan används som 
canvas. Motivet är Tenstaborna själva. Genom att använda färgat ljus 
(rött, grönt och blått) skapas dynamiska olikfärgade skuggor för ett de-
korativt och lekfullt intryck. Armaturerna monteras på stolpen nere på 
Taxingeplan. Vid provbelysning utreds exakta placeringar samt hur be-
hovet av övrigt allmänljus ser ut i samband med installationen.  

Multipla färgade skuggor.
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INSTALLATION • TENSTAGÅNGEN OCH TENSTA TORG

COLOURFUL LIGHT
De stora glaspartierna på centrumbyggnaden används för att enkelt och 
effektfullt sätta färg på centrum och fånga upp ljuset. Färgade plastfilm-
er klistras på fönstren. Förslagsvis plockas färgerna i Tensta centrums 
logga upp.

Upplevelsen av installationen; färgerna, ljuset och därmed platsen 
skiftas under dygnet. När dagsljuset faller in färgas solens strålar. Efter 
mörkrets infall inverteras effekten och det artificiella ljuset verkar istäl-
let.

I högdelarna hängs skira tyger upp som fungerar som dukar att pro-
jicera ljuseffekter på. Detta är en flexibel, enkel och kostnadseffektiv 
installation som fungerar som en dekorativ lanterna under dygnets 
mörka timmar.


