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Introduksjon

Helårsarena Granåsen
Granåsen utvikles som hverdagsanlegg og som 

regionens toppidrettsanlegg for nordiske grener og 

skiskytting. 

Med sin vakre plassering i landskapet skiller Granåsen 

seg fra mange andre andre idrettsarenaer. Anlegget 

er omgitt av natur og fungerer i hverdagen som en 

viktig inngangsport til marka, enten det er vinter og 

snø eller sommer og sol. Gjennom året arrangeres det 

mindre arrangementer i Granåsen samtidig som det 

brukes som treningsanlegg både for hopp, langrenn og 

skiskytting. De store arrangementene som worldcup 

og konserter trekker oppimot 40 000 publikumere 

til Granåsen. Dette store spennet i aktiviteter skaper 

behov for at anlegget er designet med en evne til å 

skalere opp og ned i takt med bruk og funksjon. Dette 

sikrer at området ikke oppleves overveldende og 

upersonlig for en familie på 3, eller underdimensjonert 

og uoversiktlig for en folkemasse på 40 000.

Lysplanen bidrar til dette arbeidet med et helhetlig 

blikk hvor skalerbarhet, visuell komfort, strategi for 

fargetemperaturer og definisjon av fokuspunkter/

landemerker er viktige momenter. Gjennom lysstyring 

kan balansen og intensiteten i lyset mellom de ulike 

elementene i Granåsen endres mellom hverdag og 

arrangementsbruk og bidra til å ivareta en intimitet 

i hverdagssituasjonen og en opplevelse av fest ved 

arrangementer.

Lysplanen er bygger videre på Formingsveglederen 

for Granåsen Helhetsplan og definerer tekniske, 

funksjonelle og estetiske parametre for belysningen. 

For å sikre at lysplanens relevans frem mot 2025 tar 

planen høyde for endringer som har skjedd i plan- og 

reguleringsarbeidet etter at formingsveglderen ble 

ferdigstilt i 2018.
Hverdagsbruk Granåsen - VinterHverdagsarrangement Granåsen - VinterElitearrangement Granåsen - Vinter

Konsertarrangement Granåsen - Sommer

Hverdagsarrangment Granåsen - SommerHverdagbruk Granåsen - Sommer
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Markering av kjennetegn i landskapet/innganger til Granåsen

Granåsens lysidentitet

Skalerbarhet:

Et gjennomgående fokus på at belysningen for gater, 

fasader, fokuspunkter og idrettsanlegg kan skaleres 

opp til arrangementer og ned til hverdag gjennom 

lysstyring. Til hverdagsbruk betyr dette et lysanlegg 

som er respektfult med tanke på den omkringliggende 

naturen og er designet for et lavere besøkstall, ved 

arrangementer legger belysningen til rette for store 

folkemengder.

Gater og plassrom:

Gateløp og plassrom utformes med dedikert 

belysning for fotgjengere der disse ferdes langs 

bilveger. Det stilles strenge krav til optisk kontroll 

med bruk av D6 blendingsklasser for å sikre gode 

synsforhold. Armaturene som benyttes på prosjektet 

dimensjoneres for å kunne oppnå arrangementslys, 

men også dempes til hverdagslys.

Fasader:

Bygningsfasader utformes med åpenhet i byggenes 

første etasje slik at belysning interiørt bidrar til å 

aktivisere uteområdene på bakkeplan. Der dette 

ikke er mulig, men byggene grenser mot viktige 

oppholdsarealer bør det vurderes fasadebelysning.

Fokuspunkter:

Utvalgte elementer i landskapet danner landemerker 

eller fokuspunkter, dette kan være kjennetegn i 

naturen eller bygde elementer som hoppbakken og 

skibroa som bidrar til orientering og å bygge oppunder 

Granåsen sin særegne identitet.

Idrett:

Løsninger for belysning av langrennsanlegg 

videreføres fra helhetsplanen. For hoppbakken er 

det avgjørende at belysningen tilrettelegger både for 

trening og TV-overførte idrettsarrangementer. Her 

endres behovene hurtig og avklares med TV-kanalene.

Muligheter for økt lysmengde ved torg/plassrom

Lys fra bygninger eller fasadebelysning bidrar til å aktivisere uterom Arkitektonisk lyssetting av broer/portaler som fokuspunkter Lyssetting av landemerker for synlighet på avstand

Lysskilt med stor synlighet integrert i bygningsfasaderSkalerbarhet i belysningen for å legge til rette for store folkemengder Utbedring av idrettsbelysning

Bruk av materialer og farger som går i ett med naturen langs ski-/turløyper
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Skalerbarhet

Det store spennet av funksjoner og bruk i Granåsen 

krever belysning som tilpasser seg både hverdag og 

arrangementer. 

Hovedferdselsårene inn og ut av idrett- og 

arrangementsanlegget får en belysning som har 

muligheten til å skalere opp på en eller flere av følgende 

måter:

- Økt jevnhet ved arrangementer

- Økt belysningsstyrke ved arrangementer

- Forbedret ansiktsgjenkjennelse

- Tilføre lys også utenfor gang-/kjørebane

- Tilføre bannere i forbindelse med arrangementer

Landemerker som skibroa og hoppbakken utformes 

og programmeres med muligheter for en egen 

arrangementsmodus der disse elementene belyses 

kraftigere eller tilføres dynamiske momenter i lyssettingen 

som lar de tre frem spesielt og bidra til å skape stemningen 

i Granåsen.

Granåsen er et område i utvikling. Muligheten for å øke 

belysningsstyrken langs hovedferdselsårene i området 

over tid for hverdagsbruk vil bidra til å skape et lysanlegg 

som kan vokse sammen med Granåsen etterhvert 

som flere oppdager Granåsen som destinasjon eller 

arbeidsplass.

Områder der belysningen forblir statisk gjennom 

arrangementer omfatter områdene publikum ikke 

oppmuntres å benytte. Dette inkluderer  mindre 

parkeringsarealer, gangveger gjennom skogen og vegene 

opp mot barnehagens areal.

Belysning skaleres opp ved arrangement

Belysning forblir uendret ved arrangement
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Gater og plassrom

Fargetemperatur

Interne gater og plassrom, 3000K

Primærveger, 4000K

Løypenettverk/idrettsarealer, 4000-5000K

En konsekvent tilnærming til lysets fargetemperatur bidrar 

til å binde sammen Granåsen til ett helhetlig område. 

Lysplanen har som et overordnet mål å sikre at Granåsen 

forblir vel integrert i naturomgivelsene. Det vektlegges at 

store deler av området, inklusivt kjørebaner, gangarealer 

plasser og torg belyses med et varmt, hvitt 3000K lys. 

Dette bidrar til å signalisere ankomsten til et nytt område 

i overgangen fra Smistadvegen og Kongsvegen som 

er belyst med et nøytralhvitt 4000K lys. Med tanke på 

biologisk mangfold i området rundt Granåsen  vil et lys 

som er 3000K eller varmere være mindre forstyrrende et 

kjølig lys.

Flomlys for hoppbakken og belysning av skiløypene forblir 

i et kjølig hvitt lys. Differenasen i fargetemperatur mellom 

gangarealer og idrettsarealer skiller funksjonene tydelig 

visuelt. Eksakt fargetemperatur på belysningen avklares 

med TV-selskaper, men bør følge den nylig etablerte 

belysningen langs løypenettet i skogen for et enhetlig 

uttrykk.
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Gater og plassrom

Referansebilder

Gate- og plassrommene i Granåsen vil se en stor oppgradering 

de neste årene som vil gi en tydeligere struktur til området 

og begrense utflytende arealer. 

Belysningen av gate- og plassrommene er utformet for 

å bidra til å skape et stramt uttrykk der armaturer og 

master oppleves godt dimensjonert i forhold til gatesnitt og 

omgivelser. En grafittgrå (RAL 7024) overflatefinish er valgt 

for master og armaturer i Granåsen slik at de ikke oppleves 

fremtredende mot naturomgivelsen på dagtid når de treffes 

av sollyset.

Langs gateløpene som brukes ved arrangementer legges 

det til rette for at belysningen kan skaleres opp i forbindelse 

med et arrangement. En skalerbar belysning  dette tilfelle at 

man bruker lysstyring og optikk for å oppnå en eller flere av 

følgende resultater:

- Økt jevnhet ved arrangementer

- Økt belysningsstyrke ved arrangementer

- Forbedret ansiktsgjenkjennelse

- Tilføre lys også utenfor gang-/kjørebane

Utover dette legger vi til rette for at mastene bør ha 

mulighet for bannerfeste langs publikumstraseéer. 

Skalerbarheten i belysningen kan også være aktuell å ta 

i bruk etterhvert som Granåsen vokser og det blir flere 

som bruker området til rekreasjon eller arbeidsplass på 

hverdager.

Fasader:

For å skape plassrom som oppleves aktive og oversiktlige er 

det viktig at belysning i forbindelse med fasader integreres 

i det helhetlige designet. Det oppfordres til at bygninger 

utformes med fasader som åpner opp mot plassrommene 

slik at belysningen interiørt bidrar til aktivisering av 

uterommet. Det kan også vurderes om fasadebelysning 

er hensiktsmessig for å skape ønskede fokuspunkter eller 

gjøre uterommet visuelt lesbart og attraktivt.
Nybygg utformes med åpne fasader i første etasje. Belysning interiørt brukes konsekvent for å aktivisere de omkringliggende uteområdene.

Plassrom markeres særlig med belysning og tilrettelegges for store 
menneskemengder

Lysfordeling og lysintensitet tilpasser seg områdets bruk avhengig av om det er hverdag eller arrangementHverdagsbelysningen oppleves vel integrert i naturen
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Gater og plassrom

Primær kjøreveg, fortau

Hverdag:
CE5/S4
3000K
D6

Teknisk:
Belysningsklasse: 
Fargetemperatur: 
Blendingsklasse

Arrangement:
CE3/S1
3000K
D5

Parkering

Sekundær Kjøreveg

Hverdag:
CE4
3/4000K
-

Hverdag:
CE5
3/4000K
-

Teknisk:
Belysningsklasse: 
Fargetemperatur: 
Blendingsklasse

Teknisk:
Belysningsklasse: 
Fargetemperatur: 
Blendingsklasse

Primær Gangveg/Torg

Hverdag:
S3
3000K
D5

Teknisk:
Belysningsklasse: 
Fargetemperatur: 
Blendingsklasse

Arrangement:
S1
3000K
D5

Sekundær Gangveg

Hverdag:
S4
3000K
D6

Teknisk:
Belysningsklasse: 
Fargetemperatur: 
Blendingsklasse

Tertiær Gangsti

Hverdag:
S5
3000K
D6

Teknisk:
Belysningsklasse: 
Fargetemperatur: 
Blendingsklasse

Vegklasser
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Gater og plassrom

Store P

Tekniske kriterier
Optikk: Avskjermet, assymmetrisk gatelysoptikk

Overflatefinish: RAL 7024

Fargetemperatur: 3000K

Lysklasse kjørebane: Hverdag: CE5 | Arrangement: CE3

Blendingsklasse: Hverdag: D6 | Arrangement: D5

Beregninger gjennomført med armatur:

Ewo FO600 med frostet AS07 optikk som dimmes opp 

ved arrangementsbruk

Funksjon
Store P markerer ankomsten til Granåsen og vil være en 

viktig inngangsport ved de store arrangementene. Til 

hverdags er området brukt både til parkering og av store 

anleggsmaskiner. Belysningnen av Store P forbereder 

området på arrangementsbruk og sikrer at adkomsten til 

Granåsen er belyst fra Kongsvegen til Adkomstvegen. 

Bruksmønsteret og bruksmengden av Store P i hverdagen 

rettferdiggjør ikke å belyse hele arealet, men det fokuseres 

heller på den sentrale aksen på tvers av Store P. 

Spesielle hensyn
Det legges til rette for bannerfeste på mastene over Store 

P da området er en av de viktige publikumsadkomstene 

ved arrangementer.

Plasseringen av mastene tenkes inn i en fremtidig 

videreføring av Adkomstvegen over Store P slik at 

mastene kan inngå i en etablert vegforbindelse. I perioden 

før Adkomstvegen etableres over Store P bør mastene 

beskyttes med enkle landskapselementer slik at man 

unngår påkjøring.

CE3/CE5 CE3/CE5

30-35m
30-35m

30-35m
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Gater og plassrom

Adkomstvegen - Del 1

ca
. 2

2
 m

et
er
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2
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er

CE3/CE5 S1/S4

Tekniske kriterier
Optikk: Avskjermet, assymmetrisk gatelysoptikk

Overflatefinish: RAL 7024

Fargetemperatur: 3000K

Lysklasse fortau: Hverdag: S4 | Arrangement: S1

Lysklasse kjørebane: Hverdag: CE5 | Arrangement: CE3

Blendingsklasse: Hverdag: D6 | Arrangement: D5

Beregninger gjennomført med armatur:

Ewo FN1000 med AP07 og AS08 optikk mot vegbanen 

og AS06 optikk mot gangbanen. Belysningen fra de ulike 

optiske enhetene styres individuelt

Funksjon
Adkomstvegen mellom Store P og Tverrvegen inkluderer 

en grøntrabatt som skiller kjørebanen fra fortauet. 

Belysning monteres i grøntarealet og gir dedikert 

belysning både til kjørebanen og gangarealet. Belysnigen 

av kjørebanen og gangarealet kan styres individuelt. 

Ved arrangementer forventes det at hele vegbredden vil 

brukes av fotgjengere og belysningsintensiteten øker.

Spesielle hensyn
Adkomstvegen blir en av hovedtraséene til Granåsen 

fra Store P ved arrangementer. Det tilrettelegges for 

bannerfester på mastene.
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Gater og plassrom

Adkomstvegen - Del 2

S1/S4CE3/CE5 (tilskudd på lys fra armaturer rundt  Hoppskåla)

Tekniske kriterier
Optikk: Avskjermet, assymmetrisk gatelysoptikk

Overflatefinish: RAL 7024

Fargetemperatur: 3000K

Lysklasse fortau: Hverdag: S4 | Arrangement: S1

Lysklasse kjørebane: Hverdag: CE5 | Arrangement: CE3

Blendingsklasse: Hverdag: D6 | Arrangement: D5

Beregninger gjennomført med armatur:

Ewo FN1000 med AP07 og AS08 optikk mot vegbanen 

som styres avhengig av arrangement eller hverdagsbruk

Funksjon
Belysningen langs Adkomstvegen forbi hoppskåla 

er direkte forbundet med adkomsten fra Store P 

og Tverrvegen samt belysningen under Skibroa. 

Lysnivåene i området justeres i forhold til hverdag- 

og arrangementsbruk. Armaturene som følger 

adkomstvegen gir i hovedsak lys til fortauet og kjørebanen, 

mens belysningen av plassen rundt hoppskåla ivaretas av 

armaturer forbundet med hoppbakken/hoppskåla.

Spesielle hensyn
Armaturene plasseres langs fortauet og skråningen opp 

mot barnehagen for å frigjøre størst mulig areal mot 

hoppskåla til publikum og tyngre kjøretøy. Dette gir også 

prioritet til fotgjengere i forbindelse med hverdagsbruk.

Det er mulig å bruke armaturer som tilfører lys også til 

skråningen utenfor gangarealet for å skape et utvidet 

belyst areal langs fortauet.

ca
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Gater og plassrom

Adkomstvegen - Del 3

S4CE5 

Tekniske kriterier
Optikk: Avskjermet, assymmetrisk gatelysoptikk

Overflatefinish: RAL 7024

Fargetemperatur: 3000K

Lysklasse fortau: S4

Lysklasse kjørebane: CE5

Blendingsklasse: D6

Beregninger gjennomført med armatur:

Ewo FN1000 med AP07 og AS08 optikk mot vegbanen 

som styres avhengig av arrangement eller hverdagsbruk

Funksjon
Adkomstvegen opp mot barnehagen viderefører 

prinsippene fra Tverrvegen og Adkomstvegen ved 

hoppskåla, men har ikke behov for økte lysnivåer ved 

arrangementer. Her er hovedprioriteten hverdagsbruk og 

det er ikke ønskelig at gatelyset bidrar til å trekke publikum 

forbi arenabygget for hopp.

Spesielle hensyn
Armaturene plasseres langs fortauet og skråningen opp 

mot barnehagen for å frigjøre plass langs kjørebanen 

for tyngre kjøretøy. Dette gir også prioritet til fotgjengere 

i forbindelse med hverdagsbruk. Det er mulig å bruke 

armaturer som tilfører lys også til skråningen utenfor 

gangarealet for å skape et utvidet belyst areal langs 

fortauet.
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Gater og plassrom

Tverrvegen
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CE3/CE5 S1/S4

Tekniske kriterier
Optikk: Avskjermet, assymmetrisk gatelysoptikk

Overflatefinish: RAL 7024

Fargetemperatur: 3000K

Lysklasse fortau: Hverdag: S4 | Arrangement: S1

Lysklasse kjørebane: Hverdag: CE5 | Arrangement: CE3

Blendingsklasse: Hverdag: D6 | Arrangement: D5

Beregninger gjennomført med armatur:

Ewo FO460 med AP07 og AS07 optikk som styres 

individuelt avhengig av arrangement eller hverdagsbruk

Funksjon
Tverrvegen binder sammen Smistadvegen og 

adkomstvegen mot Skibroa og hoppbakken. Det er 

forventet at dette blir den mest brukte internvegen 

i Granåsen til hverdags og hovedadkomsten ved 

arrangementer etter at idrettsbyen er etablert.

Belysningen er ensidig og plasseres langs fortauet 

for å gi prioritet til fotgjengere. Ved arrangementer 

økes lysintensiteten langs gang- og kjørebaner for å gi 

gode lysforhold for ansiktsgjenkjennelse med større 

folkemengder.

Spesielle hensyn
Det legges vekt på armaturer med gode optiske 

egenskaper som oppnår veglysklassene, men begrenser 

blending. Det er ønskelig at belysningen langs tverrvegen 

oppleves underordnet i forhold til Skibroa og Hoppbakken 

og det er derfor viktig at armaturene ikke forstyrrer 

utsikten mot disse. Tverrvegen beveger seg delvis 

gjennom naturområder og det er ønskelig å begrense 

strølys ut mot i landskapet på kvelds-/nattestid for å 

respektere biologisk mangfold.
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Gater og plassrom

Smistadvegen / Idrettsbyen

S3/S1
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Tekniske kriterier
Optikk: Avskjermet, optikk tilpasset situasjon

Overflatefinish: RAL 7024

Fargetemperatur: 3000K

Lysklasse fortau: Hverdag: S3 | Arrangement: S1

Blendingsklasse: Hverdag: D6 | Arrangement: D5

Beregninger gjennomført med armatur:

iGuzzini Twilight. 

Funksjon
Smistadvegen rammer inn Granåsen i øst og overgangen 

mellom Granåsen og de omkringliggende områdene. 

Forskjellen markeres ved at fargetemperaturen på lyset 

langs Smistadvegen videreføres gjennom idrettsbyen.

Belysningen i idrettsbyen utformes med et helhetlig 

perspektiv både på fasader og landskapsrom. Lyset har 

med intensjon å skape gode plassrom både for opphold og 

gjennomgang. Belysningen bør kunne øke i intensitet ved 

arrangementsbruk.

Spesielle hensyn
Den landskapsmessige og arkitektoniske utformingen av 

idrettsbyen er uavklart og belysningen bør skreddersys 

i henhold til bygnignenes utforming og plassrommenes 

utstrekning og detaljering. Belysningen utformes med vekt 

på visuell komfort og for å skape et levende utemiljø.
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Gater og plassrom

Typisk sti/gangveg
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S5

Tekniske kriterier
Optikk: Avskjermet, assymmetrisk gatelysoptikk

Overflatefinish: RAL 7024

Fargetemperatur: 3000K

Lysklasse: S5

Blendingsklasse: D6

Beregninger gjennomført med armatur:

Ewo GO - AS06 satiné optikk

Funksjon
Snarvegene og gangvegene som leder gjennom Granåsen 

får belysning for å sikre enkel stifinning gjennom området 

og for å oppmuntre interntrafikk til å foregå til fots.

Gangvegene klassifiseres som en S5 klasse noe som 

krever relativt lave lysnivåer. Dette sikrer at eventuell 

påvirkning på det biologiske mangfoldet begrenses. For å 

sikre en god lesbarhet av omgivelsene gir armaturene noe 

strølys utenfor gangbanen.

Spesielle hensyn
Det kan vurderes om ekstra belysning tilføres ved 

endepunktene av gangtraséene for å markere stiene. 

Dette kan for eksempel gjøres gjennom belysning av 

utvalgte landskapselementer.
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Gater og plassrom

Armaturutvalg

Tekniske kriterier
Områder: Tverrvegen

Optikk: Avskjermet, asymmetrisk gatelysoptikk

Overflatefinish: RAL 7024

Fargetemperatur: 3000K

Eksempelarmatur: EWO - FN1000

Tekniske kriterier
Områder: Adkomstvegen, Tverrvegen, Smistadvegen

Optikk: Avskjermet, asymmetrisk gatelysoptikk, 2 sidig

Overflatefinish: RAL 7024

Fargetemperatur: 3000K / 4000K

Eksempelarmatur: EWO - FN1000-B

Tekniske kriterier
Områder: Torg/plassrom. Gangveger langs bygg.

Optikk: Avskjermet, asymmetrisk gatelysoptikk

Overflatefinish: Grå

Fargetemperatur: 3000K

Eksempelarmatur: iGuzzini - Twilight Bilbao Wall

Tekniske kriterier
Områder: Torg/plassrom. Gangveger langs bygg.

Optikk: Avskjermet, asymmetrisk gatelysoptikk

Overflatefinish: Grå

Fargetemperatur: 3000K

Eksempelarmatur: EWO Go wall

Tekniske kriterier
Områder: Smistadvegen

Optikk: Avskjermet, elliptisk optikk

Overflatefinish: Grå

Fargetemperatur: 3000K

Eksempelarmatur: iGuzzini - Twilight Bilbao

Tekniske kriterier
Områder: Typisk sti-/gangveg

Optikk: Avskjermet, asymmetrisk gatelysoptikk

Overflatefinish: RAL 7024

Fargetemperatur: 3000K

Eksempelarmatur: EWO - GO

1 2 3

5 6 7

4

Tekniske kriterier
Områder: Store P

Optikk: Avskjermet, asymmetrisk gatelysoptikk

Overflatefinish: RAL 7024

Fargetemperatur: 3000K

Eksempelarmatur:  EWO - FN600 Double, A series

Eksempelarmatur, EWO - FN600 Double Eksempelarmatur, EWO - FN1000–B Eksempelarmatur, EWO - FN1000 Eksempelarmatur, EWO - GO

Eksempelarmatur, iGuzzini - Twilight Bilbao Eksempelarmatur, iGuzzini - Twilight Bilbao Wall Eksempelarmatur, EWO - Go wall
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De identifiserte fokuspunktene er områder hvor lys 

kan brukes i sammenheng med landskapselementer, 

konstruksjoner eller skilting for å skape gjekjennelige 

landemerker. Disse elementene er viktige med tanke 

på identitetsskaping for Granåsen og som lokale 

landemerker for orientering.

1. Store P

Høye master langs senteraksen av Store P med 

bannerfester bidrar til annonsere ankomsten til 

Granåsen.

2. Plassrom idrettsbyen

Potensiale for å skape et uterom av høy kvalitet ved 

ankomsten til Idrettsbyen mellom busstoppene og 

idrettshallen.

3. Aktive fasader

Fasadene på nybygg i idrettsbyen bør være 

ekstroverte og aktiviseres av belysning interiørt eller 

fasadebelysning. Dette bidrar til en opplevelse av 

trygghet i uterommene og kobler sammen interiør og 

eksteriør

4. Ankomst fra Smistadvegen

Muligheter for å markere ankomsten til Granåsen 

gjennom skilting eller belysning av landskapselementer 

ved overgangen fra Smistadvegen til Tverrvegen/

Arenabygget.

5. Fasader med skilt på Skytebanen

Fasaden på skytebanen som vender mot hoppbakken 

er spesielt godt egnet for skilting og vil være 

synlig både for publikum og TV-kamera under 

arrangementer. Fasaden mot Smistadvegen og 

gangvegen vil være delvis synlig og kan også benyttes 

for å annonsere ankomst til Granåsen fra øst.

6. Billettkontroll

For arrangementer er det planlagt at krysset mellom 

Tverrvegen og Smistadvegen brukes til billettkontroll. 

Dette kan vurderes å markeres spesielt med lys 

for lesbarheten av billetter og som en viktig node 

for publikum dersom dette blir endelig posisjon for 

billettkontroll.

7. Skibroa

Den nye Skibroa danner portalen til idrettsanlegget og 

har en viktig rolle som lokalt landemerke. Vegledning 

for arkitektonisk belysning av broa er detaljert på de 

påfølgende sidene i dette kapittelet. Prinsippene for 

belysning av broa tar utgangspunkt i Skibroa som er 

etablert over Smistadvegen.

8. Hoppbakken

Hoppbakken er Granåsen sitt store landemerke med 

stor synlighet både internt på området og fra avstand. 

Vegledning for belysning av hoppbakken er inkludert i 

de påfølgende sidene i dette kapittelet. Det er et ønske 

om belysning av bakken som landemerke både ved 

arrangementer og i hverdagsbruk. Vegledningen peker 

på muligheter til inspirasjon og funksjonelle behov. 

Det er også identifisert begrensninger for belysningen 

for å vise ansvarlighet ovenfor de omkringliggende 

naturområdene.

Landemerker

Viktige vertikale flater

Viktige notder

Fokuspunkter og landemerker

Fokuspunkter

1

6

2

3

4

4

5

5

7

8
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Utformingen av den nye Skibroa i Granåsen bygger på 

prinsipper etablert i formingsveglederen og tar utgangspunkt 

i den ferdigstilte skibroa som krysser Smistadvegen.

Belysningen for broa har som intensjon å skape et lokalt 

landemerke i Granåsen og utnytte undersiden av broa som 

en portal inn til idrettsanlegget. Lyssettingen skal oppleves 

som en integrert del av arkitekturen og synlige lyskilder som 

kan skape blending unngås. Belysningen av broas underside 

dimensjoneres slik at den skaper tilstrekkelig reflektert lys ned 

mot Adkomstvegen for ferdsel både ved arrangementer og til 

hverdagsbruk. Broens arkitektoniske kvaliteter fremheves og 

den oppleves som en helhetlig form. 

Det utvises forsiktighet med tanke på fargebruk og det 

anbefales at broa utelukkende belyses i et hvitt lys for å 

ikke konkurrere med hoppbakken med tanke på hierarkiet i 

belysningen.
Det utarbeides integrarsjonsdetaljer slik at belysningen av broa fremstår integrert i arkitekturen.

Mulighet for belysning av spiler for fjernvirkning
Broflatens underside lyssettes for å fremstå om en portal inn til 
idrettsområdet. Gang-/kjørebanen belyses av et blendingsfritt reflektert lysBelysning av skiløypene løses med armaturer integrert i rekkverk

Fokuspunkter og landemerker

Skibroa - Introduksjon

Skibroer i Granåsen
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Fokuspunkter og landemerker

Skibroa - Tilnærming

Rekkverksstolper/spilekledning

Avhengig av broas endelige utforming vil det være muligheter for 

belysning av rekkverksstolper eller spilekledning for å gi broa synlighet 

på avstand. Belysning av broas sideflate/tykkelse bør derimot unngås 

for å ikke konkurrere mot siktlinjer mot hoppbakken

Søyler og broas underside

Søylene er en mulig posisjon for å montere belysning for lyssetting av broas underside. Belysningen skal ikke 

trekke oppmerksomhet til søylene, men rettes mot broa. Lyssettingen av denne flaten skal oppleves jevn slik 

at det er broas totale form som fremheves. Det reflekterte lyset fra broa er tilstrekkelig for å belyse vegbanen 

og det øvrige arealet under broa som vil kunne brukes for boder ved arrangementer

Arealet under broa

Området under broa mottar reflektert lys fra broa i tilstrekkelige mengder i forhold til vegklassene som er definert for 

Adkomstvegen. Det reflekterte lyset belyser også arealer utenfor vegen slik at det er muligheter for å sette opp salgsboder eller 

billettkontroll under broa

Lyktestolper

Gatebelysningen fra stolper stopper på hver side av 

broa slik at stolpene ikke forstyrrer broas arkitektur. 

Belysningen av broas underflate gir tilstrekkelig lys til 

vegbanen

Brokar og broas underside

Avhengig av den endelige søyleplasseringen under broa kan det være behov for 

å tilføre lys langs hver endeflate for å gi et kontinuerlig lys av broas underside 

fra det ene brokaret til det andre
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Arealet under broa

Området under broa mottar reflektert lys fra broa i tilstrekkelige 

mengder i forhold til vegklassene som er definert for 

Adkomstvegen. Det reflekterte lyset belyser også arealer utenfor 

vegen slik at det er muligheter for å sette opp salgsboder eller 

billettkontroll under broa

Søyler og broas underside

Søylene er en mulig posisjon for å montere belysning for 

lyssetting av broas underside. Belysningen skal ikke trekke 

oppmerksomhet til søylene, men rettes mot broa. Lyssettingen 

av denne flaten skal oppleves jevn slik at det er broas totale form 

som fremheves. Det reflekterte lyset fra broa er tilstrekkelig for å 

belyse vegbanen og det øvrige arealet under broa som vil kunne 

brukes for boder ved arrangementer

Skiløypene

Armaturer integreres i rekkverket for belysning av skiløypene over 

broa. Det unngås å bruke belysning fra mast på broa da det vil 

forstyrre utsikten mot hoppbakken, broas arkitektur og potensielt 

skape blending for de som beveger seg under skibroa

Fokuspunkter og landemerker

Skibroa - Tilnærming

Belysningen av broa anbefales løst med armaturer 

montert på søylene for å gi opplys til broas underside 

samt armaturer integrert i rekkverk på broa for å 

gi lys til skiløypene. Det belyste uttrykket av broa 

skal samsvare med skibroa over Smistadvegen. 

Armaturvalget må gjøres basert på broas endelige 

geometriske utforming da det kan kreve andre 

tekniske egenskaper eller formspråk for armaturene. 

Eksempelproduktene under er benyttet for å skape 

uttrykket representert på påfølgende side. Her har 

armaturen i håndløperen en dyptstrålende optikk for 

å gi best mulig dekning av skiløypene og armaturen 

montrert på søylene har en bløt og bredstrålende 

optikk for å oppnå et jevnest mulig lysbilde under 

broa. Armaturen er i dette eksempelet justerbar, men 

det er viktig at innsyn på disse unngås for fotgjengere. 

Eksempel: Integrert belysning i håndløper med dyptstrålende optikk 
for belysning av skiløype

Eksempel: Bredstrålende armatur montert på søyler for opplys til bro

ARRANGEMENT: S1, CE3 / HVERDAG: S4, CE5
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Skibroa - Visualisert utsnitt

Fokuspunkter og landemerker
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Hoppbakke - Introduksjon

Utformingen av lysdesignet for Hopparenaen i 

Granåsen tar utgangspunkt i prinsipper etablert som 

del av skisseprosjektet i Helhetsplan for Granåsen. 

Elementer som videreføres fra planen er muligheten 

for å skape et skalerbart anlegg som både er tilpasset 

hverdagsbruk så vel som worldcup og TV-sendinger 

og etableringen av hopptårnet og ovarennet som et 

belyst landemerke, synlig fra øvrige deler av Bymarka 

og imponerende i skala fra arenaen.

Dimensjonene på anlegget er store og, for å unngå å 

tilføre mange lyselementer og synlig lysutstyr, brukes 

lys for å hente frem viktige arkitektoniske flater som 

helhet og fremheve linjer i landskapet. Ny teknologi 

og lysstyring benyttes aktivt for å skape stemning 

og bygge forventning under arrangementer. Styring 

brukes også aktivt som del av hverdagsanlegget for å 

redusere mengden lys som behøves og skape et anlegg 

som også kan oppleves tilgjengelig og personlig.

Som del av arbeidet med hopparenaen foreslås 

også utbedringer av idrettsbelysningen. Denne 

ble sist etablert i 1997 og siden den gang har den 

tilgjengelige lysteknologien endret seg betraktelig og 

forventningene av TV-sendte arrangementer utviklet 

seg. Idrettsbelysningen forutsetter at bakken kan 

filmes fra flere sider og at det vil være både behov og 

ønskelig med tosidig belysning av bakken og hopperne. 

For å redusere diameteren på mastene og la disse 

forsvinne bedre i landskapet anbefales det også at 

eksisterende fagverksmaster skiftes til tette master. 

Per dags dato gjenstår det å avstemme forutsetningee 

teamet har lagt til rette for idrettsbelysningen med 

ønsker og behov fra TV-selskaper. Detaljprosjektering 

av belysning for hopparenaen gjøres i dialog med TV-

selskaper for å sikre at belysningen er tilrettelagt for 

fremtidige arrangementer i Granåsen.

Multimaster for lyssetting av publikumsarealer med mulighet for dynamisk lys tilpasset arrangement Belysning integrert i vantet på ovarennet

Oppgradering av flomlysanlegg for TV-sendingerBelysning av ovarennet og hopptårnet som del landemerke

Fokuspunkter og landemerker
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Hoppbakke - Elementer

Hopptårnet

Konstruksjonen leder hoppere fra heisen til toppen av overrennet. Det er ingen idrettsspesifikke krav til 

belysning for hopptårnet, men det bør vurderes om det er ønskelig at hoppere er synlige for publikum 

eller har tilstrekkelig lys for å gjøre seg klare. Tårnet har en potensiell landemerkeverdi og en arkitektonisk 

belysning vil kunne bidra til å visuelt forbinde overrennet til bakken. Tårnet har stor synlighet fra nordlig 

og østlig retning, men svært begrenset synlighet fra sør og vest grunnet orientering mot bymarka og 

nærliggende tett skog. Synlighet bør vurderes under en eventuell utforming av arkitektonisk belysning

Ovarennet

Belysningen av ovarennet er viktig både med tanke på hoppernes synlighet for publikum på stadion og ved TV-overføringer. 

Den er også avgjørende for å tilrettelegget for hoppernes sikt, timing av sats ved hoppkant og visuelt oppdage ujevnheter 

i sporet. Ved detaljprosjektering bør det oppnås en høy langsgående jevnhet for å forhindre opplevelsen av mørke partier. 

Plassering av armaturer studeres for å unngå direkte blending og minimere uønskede refleksjoner i snø/is. Spesifikke behov 

for kunstig belysning avklares med nasjonale TV-stasjoner og vil avhenge av tid på døgnet for gjennomføring av hopp samt 

spesifikke ønsker for kvalitet på TV-overføringer og kameraer brukt for å dekke arrangementer i hoppbakken

Skiheisen

Skiheisen har ingen spesifikke krav til belysning og det kan forventes at flomlyset for hoppbakken vil belyse 

denne gjennom strølys/reflektert lys. Det bør allikevel sikres at det er tilstrekkelig lys ved hvert endepunkt 

for påstigning og avstigning samt til stifinning fra skiheisen til hopptårnet. I detaljprosjekteringen bør det 

vurderes noe dedikert belysning for dette formålet 

Sletta/Skåla

En generell jevnhet i belysningen vil være viktig for å unngå mørke partier i 

skåla som lett fanges opp av TV-kameraer. Avhengig av endelig utforming av 

stadionområde bør detaljprosjekteringen vurdere behov for belysning dedikert 

for å lede hoppere fra skåla til heisen. Med tanke på publikumsområdet kan 

det vurderes om det er behov for tilleggsbelysning av trappeløp utenfor 

arrangementer. Spesifikke behov for kunstig belysning under renn avklares 

med nasjonale TV-stasjoner og vil avhenge av tid på døgnet for gjennomføring 

av hopp samt spesifikke ønsker for kvalitet på TV-overføringer og kameraer 

brukt for å dekke arrangementer i hoppbakken.

Unnarennet

Som for ovarennet vil jevnheten i belysningen være viktig for å unngå mørke partier. Dette gjelder både på bakkenivå, 

men også i lufta der hopperen beveger seg slik at disse ikke beveger fra lys til skygge da dette lett vil fanges opp på 

kamera. Det anbefales at hopperen belyses fra to sider i et forhold på 60/40 da dette gir den mest tredimensjonale 

modelleringen av hopperen og vil også bidra til å synliggjøre ujevnheter i bakken. Plassering av master for flomlys og 

vinkling av armaturer detaljeres for å minimere blending av hopperen. Spesifikke behov for kunstig belysning avklares 

med nasjonale TV-stasjoner og vil avhenge av tid på døgnet for gjennomføring av hopp samt spesifikke ønsker for 

kvalitet på TV-overføringer og kameraer brukt for å dekke arrangementer i hoppbakken

Fokuspunkter og landemerker



Granåsen Skisenter

24
© 2020 Light Bureau

Hoppbakke - Muligheter

Publikumsadkomst under skibro. Belysning av 

undersiden av broen omskaper den til en portal som 

gradvis avslører mer og mer av arenaområdet for 

publikum som ankommer arrangementer.

Arenabygget gir mulighet for å oppleve arrangementer 

både innendørs og utendørs. Belysning bør balanseres 

mellom inne- og uterom for å redusere mengden 

refleksjon som kan oppstå i glass

Mulighet for å bruke lys i forbindelse med vertikale 

flater i skålkonstruksjon og arenabygg for å ramme 

inn utsikten opp mot hopptårn.

Skåla er en arkitektonisk avgrenset form, men ligger 

nedsenket og synlighet vil være begrenset fra enkelte 

vinkler. Vertikale lysmaster som følger skålens form 

kan bidra til å definere formen og plasseringen til 

skåla sett fra avstand og ramme inn utsikten mot 

bakken ved ankomst.

Forventet kameraplassering langs nord-vestlig side av 

hoppbakken informerer plassering av flomlys for TV-

overføring for å unngå uønskede skygger

Vantene beskriver omfanget av hoppbakken presist, 

integrert belysning kan brukes til å lede blikket fra 

skåla til toppen av ovarennet.

Hopptårnet på K125 bakken er landemerket og 

symbolet for idrettsanlegget i Granåsen. Belysning av 

tårnet bidrar til å gi det internasjonal gjenkjennelighet 

ved arrangementer og samtidig styrke det som et 

lokalt landemerke og en del av hverdagsanlegget.Nøkkel:   Flater for etablering av landemerke  Viktig vertikal flate  Viktig horisontal flate         Siktlinjer (landemerke)  Siktlinjer (arenaområde)

Fokuspunkter og landemerker
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Hoppbakke - Muligheter

Tårnhuset

 Belysning integrert i toppen av hopptårnet gir tilstrekkelig lys for hopperne å gjøre seg klare i hopptårnet. 

Dette bidrar også til å gjøre hopperne synlig på avstand/for kamera. Avhengig av den endelige arkitektoniske 

utformingen av hopptårnet kan det vurderes om tårnhuset belyses arkitektonisk og at det er den 

arkitektoniske belysningen som gir tilstrekkelig funksjonslysfor hopperne

Ovarennet

Vantet langs ovarennet er en mulig posisjon hvor lys kan integereres og gi et funksjonelt lys til bakken både 

for trening or arrangementer. Dette omgår behovet for å tilføre en ny mast for flombelysning for å belyse 

øvre del av ovarennet tilstrekkelig for TV-overføringer. En integrert belysning i vantet kan også danne en del 

av den arkitektoniske belysningen av bakken. Lysstyring kan være et aktivt virkemiddel for lyset både ved 

arrangementer og til hverdags der bakken har funksjon som landemerke

Hopptårnet

 Som del av en eventuell arkitektonisk belysning av hoppbakken 

bør hopptårnet inkluderes for å visuelt koble ovarennet til bakken. 

Belysning av trapper og heis vurderes utifra gjeldende standarder. Som 

et dynamisk element kan det vurderes å bruke heisens/hoppernes 

bevegelse i tårnet for å animere den arkitektoniske belysningen 

Flombelysning

Det anbefales at en tosidig flombelysning av bakken implementeres i et 60/40 forhold for 

å skape en god tredimensjonal modellering av hopperne i svevet over unnarennet og på 

sletta/i skåla. Flomlyset belyser hopperen og bakken fra den nedre del av ovarennet til 

avslutningen på skåla. Detaljprosjekteringen må sikre blending minimeres for hopperen og 

at flimmer unngås selv ved bruk av høyhastighetskamera samt at lysmengde, jevnhet og 

fargegjengivelse er tilfredsstillende for TV-overføring. TV-stasjoner konsulteres

Multimaster

For belysning av plassrommene som tilgrenser hoppskåla og for 

trappeløpene i hoppskåla kan et prinsipp med høye master brukes. 

Mastene bidrar som et visuelt strukturerende element for å definere 

hoppskåla. Ved arrangementer kan det forventes at flombelysningen 

vil belyse hoppskåla og nærliggende områder tilstrekkelig, men til 

hverdagsbruk vil mastene være viktige for å belyse disse arealene

Unnarennet

Den funksjonelle belysningen av unnarennet kommer fra den tosidige flombelysningen langs 

bakken. Det kan vurderes om effektbelysning integreres i vantet langs unnarennet som en 

fortsettelse av belysningen av ovarennet. I samspill med lysstyring kan denne belysningen bidra til å 

skape atmosfære ved arrangementer og være en del av den arkitektoniske landemerkebelysningen 

av Granåsen til hverdagsbruk

Fokuspunkter og landemerker
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Hoppbakke - Muligheter

Nøkkel:   Integrert lineær belysning  Integrert lys i håndløper  Multimast for publikumsområder  Idrettsbelysning

Lys integrert i skibro beskriver adkomsten til området 

og rammer inn utsikten mot hoppanlegget.

Kontinuerlig lyssetting integreres i vantet og belyser 

både trappeløpet og ytterkant av hoppbakken langs 

unnarennet og ovarennet. Armaturene kan ha RGBW 

(rød, grønn, blå og hvite) lyskilder slik at lyset kan sty-

res dynamisk i forhold til arrangementer eller hverd-

agsbruk / landemerkefunksjon.

Tosidig belysning av bakken i et 60/40 forhold for 

å gi bedre forhold for TV-sendinger med dempede 

kontraster og mykere skygger både i bakken og på 

hopperne. Det tas høyde for å benytte lyskastere med 

LED-lyskilder for å unngå flimmer på video i saktefilm 

samt endre fra fagverksmaster til tette master med 

en slankere profil

Arkitektonisk lys (landemerke) og idrettsbelysning 

integreres i vantet på ovarennet. Denne tilnærmingen 

sikrer at det ikke er behov for ytterligere master for å 

belyse hopperne på dette nivået.

Høye multimaster følger skålens ytterkant og belyser 

gangarealer så vel som tribune. Mastenes høyde 

bidrar til å fokusere utsikten mot hoppbakken for 

publikum som ankommer arenaen, samtidig som 

høyden begrenser behov for et høyt antall master i 

området.

Kontinuerlig lyssetting av utvalgte flater skaper hel-

hetlige visuelle rammer rundt hoppanlegget. Dette 

gjør det intuitivt å navigere i anlegget da flatene 

fremstår enhetlige.

Fokuspunkter og landemerker
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Hverdag & Landemerke 

Belysningen av hoppanlegget begrenses til hverdagsbruk 

til belysning av ovarennet/hopptårnet samt belysning 

langs hoppskåla for gående og kjørende. På tider hvor 

hoppbakken ikke brukes til trening er flombelysningen 

slukket for å begrense energiforbruk samt strølys til 

omgivelsene og påvirkning på det biologiske mangfoldet 

i området.

Lyssettingen av ovarennet og hopptårnet har en 

landemerkefunksjon og forblir tent etter normal 

brukstid i Granåsen. Dersom anlegget ikke er i bruk til 

trening tennes belysningen ved solnedgang, dempes og 

slukkes samtidig som kommunalt styrt gatebelysning 

i Trondheim. Lokal styring av belysningen er mulig og 

vil overstyre automatiserte tenne-/slukketider slik at 

trening og spesielle arrangementer ikke blir forstyrret av 

automatiserte scenarier.

Belysningen langs hoppskåla er en del av arbeidslyset i 

Granåsen og tilrettelegger for ferdsel  både i trappene og 

det åpne ferdselsarealet langs skåla. Belysningen tennes 

ved solnedgang og dempes til et minimumsnivå når 

det ikke er aktivitet i Granåsen. Belysningen slukker ved 

soloppgang.

treningsmodusen tenne armaturene til et dempet nivå. 

Hvis armaturene ikke er dimbare kan de grupperes slik at 

eksempelvis 1/3 av armaturene tennes ved trening og 3/3 

tennes ved TV-sendte arrangementer.

Detaljprosjekteringen av flomlyset bør utarbeides etter 

rådføring med TV-stasjoner for å sikre at belysningen 

oppfyller de krav, ønsker og fremtidsplaner TV-

stasjonene har for dekning av hopparrangementer.

Etter gjennomført trening/arrangement aktiveres 

hverdagsmodus med automatiserte tenne-/slukketider.

Trening & Arrangement 

Flombelysning av hoppbakken benyttes ved trening 

og under arrangementer. Ved trening vil behovet for 

lys være styrt av hoppernes og trenernes behov for å 

se, eventuelt for å ta video-opptak for treningsformål. 

Krav til lysnivå vil være lavere under trening enn ved 

arrangementer da det ikke forutsetter den samme 

bildekvalitetet og muligheter for opptak i saktefilm som 

eventuelle TV-overføringer vil kreve. 

Belysningen kan programmeres til å aktivere 

treningsmodus og arrangementsmodus. Dersom 

armaturene som benyttes til flomlys er dimbare kan 

Hoppbakke - Skalerbar

Fokuspunkter og landemerker
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Økologi
Hoppanleggets plassering i Bymarka krever en respektful 

tilnærming til belysning. Det er klare motsetninger 

mellom behovet for lys som en hoppbakke har ved 

arrangementsbruk satt opp mot naturens behov for 

mørke etter solnedgang, og det kan ikke forventes at 

disse ytterpunktene møtes. 

Det vil allikevel være viktig å etablere et bevisst forhold 

til tenne-/slukketider av anlegget for å minimere 

påvirkningen belysningen har på dyr, fugler, flaggermus 

og insekter i området. Presis optikk i flomlyset som 

skaper minst mulig strølys i skogen forbi hoppbakken 

Utvidet funksjonalitet
I forbindelse med kveldsarrangementer kan belysningen 

bidra til å bygge opp stemningen blant publikum, 

forsterke Granåsens identitet og gjøre området til en 

arrangementsarena med nasjonal og internasjonal 

viktighet og signatur. Noen potensielle muligheter er:

1. Hopptårnet 

Den arkitektoniske belysningen av hopptårnet ‘beveger’ 

seg gjennom tårnet i takt med heisen som hopperne 

bruker. Dette animerer hopptårnet og man kan følge sin 

hopper til toppen av tårnet ved å se på lyset som beveger 

seg.

Hoppbakke - Vurderinger

og muligheter for dimming slik at lysforurensningen et 

reflektert lys fra en snøkledd hoppbakke ikke begrenser 

utsikten mot nattehimmelen fra de omkringliggede 

områdene. 

Den arkitektoniske belysningen av hoppbakken kan 

vurderes slukket etter et definert tidspunkt (eks. kl. 0:00) 

og utført i et varmt hvitt lys (≤ 3000K) som forstyrrer 

det biologiske mangfoldet i mindre grad enn et nøytralt 

(4000K) eller kjølig hvitt lys (≥ 5000K).

2. Farget belysning i vantet 

Før hopprenn, i pauser og ved nye bakkerekorder 

beveger lyset seg langs vantet fra toppen av hopptårnet 

til nederst i skåla. Man kan skape fargepaletter som 

korresponderer med hoppernes nationalitet. På 

merkedager eller private arrangementer kan bakken 

fargelegges.

3. Funklende lys i multimaster 

Armaturene i multimastene langs skåla kan funkle når 

publikum ankommer stadion eller når hoppere setter 

utfor og skape et uttrykk som minner om stjerneskudd 

eller blitsregn.

Fokuspunkter og landemerker



Granåsen Skisenter

29
© 2020 Light Bureau

Hoppbakke - Eksempel

Fokuspunkter og landemerker
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For de som besøker Granåsen for første gang er det 

behov for informasjon om at man har ankommet og 

hvor man skal bevege seg for å finne det man ønsker. 

Behovet for stifinning vil øke etterhvert som Granåsen 

vokser og huser flere funksjoner. Fokuspunktene som 

er identifisert i form av arkitektur og landskap bidrar 

til forståelsen av området, men et ytterligere lag med 

informasjon gjennom skilting bør etableres.

Skilting kan løses på flere måter og vi har identifisert 

ulike retninger her:

- Frittstående tekstbaserte belyste skilt

- Skilting integrert i arkitekturen, som en del av fasaden 

eller som et element på fasaden

- Projeksjon av informasjon mot store synlige flater i 

forbindelse med kvelds-/vinterarrangementer

- Skulpturelle skilt med kunstnerisk preg utformet for 

Granåsen

 - Informasjonsskilt som kan programmeres ulikt 

avhengig av arrangementer i området

- Overdimensjonerte skilt som fungerer som 

landemerker med stor synlighet på avstand

Dersom det utformes en visuell identitet og skiltplan 

for Granåsen vil belysningen av skiltene spille en 

viktig rolle for orientering i området på kveldstid og 

gjennom vinterhalvåret. Det vil være viktig at skiltene 

spiller sammen med de øvrige fokuspunktene som er 

identifisert i lysplanen.

Skilting og visuell identitet

Fokuspunkter og landemerker

Muligheter for projeksjon av informasjon og grafikk i 
forbindelse med arrangementer

Naturinspirerte skulpturelle installasjoner som kan 
inneholde informasjon

Bannere som kan programmeres med informasjon 
tilpasset hvert arrangement i Granåsen

Overdimensjonerte frittstående skilt som blir et 
fokuspunkt og bidrar til enkel stifinning

Enkle lysskilt på bygningsfasader i en 
gjenkjennelig teksttype for Granåsen

Overdimensjonerte tekstbaserte skilt i forbindelse med 
bygningsfasader og perforerte materialer

Tredimensjonale belyste skilt, frittstående eller knyttet opp til byggverk - eksempelvis ved 
skytebanen
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