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Den upplysta kupolen på Reichstag är sedan 1999 den nya nattliga symbolen i den tyska huvudstaden:
Reichstag, riksdagsbyggnaden, som uppfördes 1884 till 1894 enligt Paul Wallots ritningar byggdes av
lord Norman Foster om till huvudsäte för den tyska riksdagen. Sedan återinvigningen hör ett besök i
Reichstag och en tur till kupolens topp till det obligatoriska programmet för varje berlinturist.
För ERCO som huvudleverantör av belysning utgjorde ombyggnaden av Reichstag en utmaning i att
utveckla ett skräddarsytt ljustekniskt koncept i nära samarbete med arkitekter, ljusplanerare och
ingenjörer.

Den nya plenisalen under glaskupolen utgör byggnadens hjärta. Foster fullföljde med sitt utkast
konceptet att lägga de komplexa funktionerna i modernt parlamentsarbete som samtida skikt på
frilagd historisk substans. Han öppnade nya siktlinjer och de generösa användningen av glas ger
byggnaden en ny kvalitet av transparens och genomsläpplighet.

Reichstag är försedd med samtida konst som köptes in av en parlamentskommission, inrättad för
ändamålet. Uppdrag gick bland annat till Sigmar Polke (ovan), Markus Lüpertz (nedan till vänster),
Georg Baselitz (nedan i mitten) und Jenny Holzer (nedan till höger, i samtal med lord Foster).

Andaktsrummet intar en särställning bland de konstnärliga inslagen i Reichstag: Det skapades och
utformades helt av Günther Uecker. Downlight-wallwashers för halogenlampor alstrar en jämn
belysning, och en springa i väggen låter ett skimmer av dagsljus komma in från sidan.

Resultat: En mjuk och jämn belysning av den 'politiska arenan', som levererar hög ljuskvalitet för
mediedemokratin utan hårda skuggor.

Ljuset från lågvoltshalogenlampor kan tack vare den kompakta utformningen samlas i en mycket smal
ljuskägla, och de lämpar sig därmed mycket väl för accentbelysning. Å andra sidan har andra fördelar

hos dessa ljuskällor som det briljanta vita ljuset och den utmärkta färgåtergivningen lett till att de
under de senaste åren används för allmänbelysning i allt större utsträckning. För Reichstag-byggnaden
har ERCO för första gången konstruerat downlights och wallwashers för halogenlampor på 150W/24V,
så att även rum med takhöjd på 4m eller mer kan belysas med högvärdigt halogenljus utan problem.

Belysningen av plenisalen är en balansakt mellan de tekniska kraven från tv-bolagen och
bekvämlighetskraven från ledamöterna. Claude Engle lät följaktligen installera en lång rad av
strålkastare längs ett galleri runtom, för att begränsa bländningen genom uppdelning av det
nödvändiga ljusflödet. Varje enskild strålkastare fokuserades och fixerades, så att den inte kan rubbas
ur sitt läge vid kommande lampbyten.

I motsats till de mer representativa områdena i byggnaden där kvaliteten på halogenljuset
prioriterades, sattes prioriteterna i valet av ljuskälla på ett annat sätt i trapphus och utrymningsvägar.
Den kontinuerliga driften av armaturerna gör det önskvärt att hålla energianvändningen så låg som
möjligt, men samtidigt måste de fungera utan problem med likström vid ett strömavbrott. Lightcast
downlights för kompaktlysrör, med elektroniska driftdon, uppfyller dessa krav helt och fullt.

Ljussystemen Avalon i entréerna på bottenvåningen löser komplexa uppgifter: Belysningsanläggningen
bör diskret smälta in i den historiska valvarkitekturen, och samtidigt ska högtalare, nödbelysning,
utrymningssymboler och sensorer för dagsljusberoende ljusstyrning inrymmas. I Reichstag användes
armaturerna Avalon för en enda ljuskälla med 60% indirekt och 40% direkt ljus.
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