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Swatch huvudkontor och Cité du Temps, Biel/Schweiz, Biel, Schweiz

I tidens mittpunkt – ERCO belyser Swatch
huvudkontor och Cité du Temps, Biel/Schweiz
Ägare: T he Swatch Group AG, Biel/Schweiz

Arkitektur: Shigeru Ban Architects Europe, Paris/Frankrike med Itten+Brechbühl AG, Basel/Schweiz
Inredningsarkitektur: Steiner Sarnen Schweiz AG, Sarnen/Schweiz
Ljusplanering: Reflexion AG, Zürich/Schweiz; tokyoblue GmbH, Zürich/Schweiz (Swatch-museet / Omega-museet)
Foto: Didier Boy de la Tour Photographe
Ort: Biel
Land: Schweiz
Webbplats: www.swatchgroup.com/de

Shigeru Ban har utformat det nya huvudkontoret för den schweiziska urtillverkaren Swatch
och det intilliggande Swatch och Omega-museet som två diametralt motsatta byggnader i
estetiskt avseende. ”Cité du Temps” är utformat som en klassisk parallellepiped medan den
anslutande Swatch-byggnaden har fått lekfulla, organiska former. ERCOs LED-ljusverktyg
ger de två byggnaderna med sina olika funktioner motsvarande ljus. Kardanupphängda
Gimbal infällda washers skapar en bländfri allmänbelysning i Swatch-byggnadens
kontorsutrymmen. Parscan strålkastare accentuerar utställningsföremålen i Swatch och
Omega-museet i ”Tidens stad”.
Den japanska arkitekten Shigeru Ban har blivit världsberömd genom sina framtidsorienterade verk av
kartong och trä. Han har belönats med Pritzkerpriset och har kontor i Tokyo, New York och Paris. På
Swatch och Omega-området i Biel har Shigeru Ban ritat sina hittills största byggnader i trä. För Omega
Factory, Swatch nya huvudkontor och grannbyggnaden med konferenshall och utställningsytor – ”Cité
du Temps” – har sammanlagt 4 600 kubikmeter av denna förnyelsebara råvara använts. Bara det
spektakulära skalet till Swatch nya huvudkontor består av 7 700 träelement som bildar en organisk
form med fjälliknande struktur som påminner om en orm. Alla enskilda delar har skräddarsytts för att
möjliggöra snabb och smidig montering på plats. Trästrukturen med sin gallerstomme består av en
varierad bikakestruktur där ”fjällen” fungerar som fönster, solpaneler, akustikelement eller är
luftfyllda för kylning eller uppvärmning. De stöder därmed arkitekturens hållbarhetstanke och ger
samtidigt byggnaden låg energianvändning och bidrar till en behaglig arbetsmiljö. De öppna
utrymmena på de tre kontorsvåningarna under det organiskt formade byggnadsskalet ska dessutom
förbättra kommunikationen mellan medarbetarna.

Bländfri allmänbelysning som är diskret integrerad i arkitekturen:
Kardanupphängda Gimbal infällda washers från ERCO
”Swatch-byggnadens ormliknande byggnad har fått en funktionell belysning för olika användningssätt
och även accentljus som lyfter fram arkitekturen”, förklarar ljusdesignern Roland Block, ansvarig
projektledare på Reflexion AG. ”Ljuslösningen har fått en så återhållsam utformning som möjligt och
har diskret integrerats i arkitekturen för att den ska komma till sin rätt.” En speciellt viktig punkt för
planerarna var att allmänbelysningen skulle vara bländfri och ha en varmvit ljusfärg på 3000K.

För att uppnå detta installerades infällda washers som ljuspunkter mitt i gallerstommens
bikakeformade öppningar. Armaturfärgen på de Gimbal infällda washers som använts i projektet har
anpassats till takets bikakestruktur inom ramen för tjänsten „ERCO individual". Dessutom försågs alla
armaturer med ett pluggbart snabbkopplingssystem som snabbt och enkelt kunde anslutas till
kabeldragningen i takkonstruktionen.
Gimbal har en kardanupphängd svängmekanism som gör att ljuskäglorna exakt kan riktas in mot det
böjda byggnadsskalet. Den bländfria allmänbelysningen på kontorsvåningarna, som via DALI kan
anpassas till rådande dagsljusförhållanden, har kompletterats med en indirekt belysning av
byggnadsskalet genom Parscan strålkastare med ljusfördelningen wide flood (ca 50°).

Vid punkten där Swatch-huvudkontorets organiskt formade byggnadsskal möter Cité du Temps
parallellepiped finns en gångbro som förbinder de två byggnaderna med varandra. Här skapas en
spektakulär effektbelysning med Parscan strålkastare inomhus och Kona strålkastare utomhus.

Kardanupphängningen på Gimbal takinfällda washers gör det möjligt att svänga armaturerna i valfri
riktning och perfekt anpassa ljuset till det böjda byggnadsskalet. I Swatch nya huvudkontor skapar de
en bländfri allmänbelysning för de öppna arbetsytorna.

I byggnadsskalets bikakestruktur har Gimbal infällda washers integrerats för att ge kontorsvåningarna
en bländfri allmänbelysning som anpassas till rådande dagsljusförhållanden via DALI. Undersidan av
trästrukturens gallerstomme belyses dessutom med Parscan strålkastare med ljusfördelningen wide
flood (ca 50°). De har monterats på socklar längd glasräcket.

Quintessence infällda takstrålkastare belyser kommunikationsytor och korridorer på
kontorsvåningarna. Parscan strålkastare med Spherolit-lins wide flood (ca 50°) och neutralvit ljusfärg
4000K har riktats in på träden inne i byggnaden.

Quintessence infällda takstrålkastare med ljusfördelningen wide flood (ca 50°) ger en högkvalitativ och
bländfri belysning i korridorer, trappuppgångar och andra kommunikationsytor i Swatch nya
huvudkontor.

Accentuerad belysning av utställningsföremål i Swatch och Omega-museet i Cité
du Temps: Parscan strålkastare från ERCO
I museumslokalerna för Swatch och Omega, som är inrymda på varsitt våningsplan i Cité du Tempsbyggnaden, har planerarna använt utställningsbelysning med strömskenor. Här belyses
utställningsföremålen med Parscan strålkastare med 12W LED-moduler. Beroende på situationen kan
dessa armaturer förses med utbytbara Spherolit-linser med ljusfördelningen spot (ca 15°) eller flood
(ca 30°). Speciella klockor och detaljer ljussätts med den smala ljusfördelningen narrow spot (ca 6°).
”För belysningen i utställningsutrymmena har vi övergripande valt ljusfärgen varmvitt 3000K för att
färgerna hos utställningsföremålen och även arkitekturens trästruktur ska återges på bästa möjliga
sätt”, förklarar ljusdesignern Roland Block. ”Dessutom har utställningsplanerarna från tokyoblue
GmbH skapat en del accenter i en neutralvit ljusfärg på 4000K.” På det viset kommer olika material i
värdefulla klockor, som t.ex. olika guldnyanser, helt till sin rätt.

På Omega-museet i Cité du Temps accentueras de värdefulla utställningsföremålen med Parscan
strålkastare på strömskenor med ljusfördelningen spot eller flood. Den mycket smala ljusfördelningen
narrow spot (ca 6°) lyfter dessutom fram enskilda klockor eller detaljer.

”För belysningen i utställningsutrymmena har vi övergripande valt ljusfärgen varmvitt 3000K för att
färgerna hos utställningsföremålen och även arkitekturens trästruktur ska återges på bästa möjliga
sätt”, förklarar ljusdesignern Roland Block. ”Dessutom har utställningsplanerarna från tokyoblue
GmbH skapat en del accenter i en neutralvit ljusfärg på 4000K.”

På Swatch-museet, som är inrymt på ett våningsplan i Etage der Cité du Temps, skapar Parscan
strålkastare på strömskenor med ljusfördelningen narrow spot, spot eller flood ett accentuerat och i
vissa delar koncentrerat ljus på utställningsföremålen.

Om författaren: Kristina Raderschad driver en redaktionsbyrå i Köln sedan 2005. Hon är utbildad civilingenjör i
inredningsarkitektur, och hennes rapporter, reportage och intervjuer på teman som arkitektur och design publiceras över hela
världen - i magasin som AD Architectural Digest, AT RIUM, ELLE DECORAT ION, HÄUSER, AIT eller WALLPAPER*.
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