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Ljus, inte armaturer, för en modern kontorsmiljö
Inredningsarkitektur: Girvan Waugh, Sydney / Australien, www.girvanwaugh.com.au
Foto: Jackie Chan, Sydney / Australien
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På adressen 259 George Street i Sydneys affärskvarter, där byggnaderna sträcker sig långt
upp mot himlen, finns moderna hyrkontor högt över markplan. I den påkostade inredningen
ingår ett belysningskoncept som uppfyller både kraven på maximal visuell komfort och en
minimalistisk armaturdesign. Compar linear infällda takarmaturer från ERCO förenar stor
kreativ frihet med mycket hög ljuskvalitet.
Vid ombyggnaden i november 2017 förvandlades de traditionella lokalerna på George Street till ett
kontorslandskap för moderna arbetsmetoder. Högt över taken i den australiska metropolen står nu
påkostade lokaler redo för kommande hyresgäster. Arkitektkontoret Girvan Waugh fick uppdraget att
skapa en flexibel, effektiv och trivsam kontorsmiljö som underlättar produktivt arbete. Belysningen har
spelat en viktig roll vid utformningen av de ergonomiska och attraktiva kontorsarbetsplatserna. Girvan
Waugh har framför allt varit noga med den visuella komforten och valde därför ljusverktyg från ERCO.
Traditionella ljuslösningar bygger på stora rasterarmaturer i taket. Med ERCO ljusverktyg har Girvan
Waugh brutit mot det konventionella mönstret och i stället utvecklat ett perceptionsorienterande
ljuskoncept.

Zonindelat ljuskoncept som integreras i taket i stället för rasterarmaturer
Ljuskonceptet i kontorslokalerna överensstämmer med Richard Kellys belysningsfilosofi som innebär
att ljuset ska användas för att skapa stämningar och bara installeras där det verkligen behövs. Vid
receptionen hälsas kunder och medarbetare välkomna av en upplyst bakvägg. Ljuset kommer från
Compar linear wallwashers som med sina kompakta yttermått nästan osynligt smälter in i taket och
bara märks av genom sin enastående ljuseffekt. För individuellt arbete i receptionen levererar
arbetsplatsarmaturen Lucy ett bredstrålande ljus och kompletterar totalkonceptet med sin distinkta
armaturdesign. I konferensrummen har man avstått från en heltäckande allmänbelysning och i stället
installerat differentierat ljus från taket. Compar linear downlights i kombination med wallwashers ger
en hög, cylindrisk belysningsstyrka. Den vertikala belysningen av väggarna på rummets båda kortsidor
skapar ett behagligt ljushetsintryck och ett spatiöst rumsintryck. Downlights med ljusfördelningen oval
wide flood har en avlång ljuskägla som lyser upp hela bordet och ger ett jämnt ljus för god
igenkänning av ansikten. I kontorslokalerna är ljuset zonvis indelat och installerat med utgångspunkt i
användningen. Ljusa, vertikala ytor ger hög visuell komfort för i synnerhet bildskärmsarbete.
Väggarna, som belyses med Compact infällda takarmaturer och Opton skenmonterade strålkastare,
dämpar ljuskontrasterna mellan de självlysande bildskärmarna och omgivningen. Resultatet är en lugn
miljö för koncentrerat arbete. De enastående väl avbländade Compar downlights med ljusfördelningen
oval wide flood underlättar arbetsuppgifterna på kontoret och ger en jämn, horisontell grundbelysning
i kontorslokalerna. Tack vare de differentierade ljusfördelningarna och en energieffektiv linsteknik har
alla armaturer en anslutningseffekt på högst 20 watt.

Differentierad belysning för en god arbetsmiljö
Med ett perceptionsorienterat belysningskoncept och principen ”Ljus, inte armaturer” skapas en
mycket effektiv, bländfri och normenlig arbetsmiljö på George Street i Sydney. Projektet visar hur
visuell komfort bidrar till en kreativ atmosfär, underlättar medarbetarnas arbetsuppgifter och
välkomnar kunderna med ett representativt ljus. Moderna LED-armaturer som Compar ger arkitekter
och tekniska planerare möjlighet att tolka kontorsbelysning på ett helt nytt sätt, både vad gäller teknik
och estetik.
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