
Stjernehimmel  
i Kværnerbyen
Kværnerbyen er et utviklingsområde som ligger på  
Kværner bruks gamle tomt, øst i Lodalen i Oslo.
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Bakgrunn
Kværnerbyen er et spennende utviklingsom-
råde som ligger på Kværner bruks gamle tomt, 
øst i Lodalen i Oslo. 
Området strekker seg fra Lodalsbroene til 
Enebakkveien, og bak den gamle Kværner- 
hallen (som er bevart) blir det kvartalsbe-
byggelse, mens opp mot Ekebergåsen og 
Vålerenga kommer man til å skape en noe 
høyere bebyggelse. Her finnes både store og 
små leiligheter i forskjellige prisklasser, deko-
rative vannspeil, avslappende grøntområder 
og hyggelige møteplasser i tillegg til spen-
nende og nyskapende arktitektur. Dette gjør at 
Kværnerbyen er en av de mest nyskapende og 
attraktive byområdene i Oslo, og det var akku-
rat her lysdesignfirmaet ZENISK fikk i oppgave 
å skape belysning for et torg.

Utfordringen
Kristin Bredal som, har vært lysdesigner for 
prosjektet forklarer: «Jeg syntes virkelig at dette 
var et spennende prosjekt. Det skulle jo være 

en av de flotte nye plassene i Oslo og det er i 
seg selv spennende at dette er et boligområde. 
Vi hadde et ønske om å bevare og gjenskape 
det industrielle elementet og på denne måten 
la oss inspirere av og videreføre den norske 
industrihistorien.» Bredal ønsket å skape en 
unik estetisk løsning som både var robust og ga 
energibesparelser.

Løsningen
Plassen som skulle belyses er en åpen plass, og 
har i tillegg en utendørsscene som er integrert 
i torget. Scenen er omkranset av gjenbrukte 
gamle industrisøyler som tidligere har vært i 
bruk inne i Kværnerhallen. Disse er pusset opp 
og flyttet ut på torget. Bredal bestemte seg 
tidlig for å bruke Philips FreeStreet: «Jeg hadde 
vært forelsket i FreeStreet helt siden jeg først så 
armaturet på Light & Building-messen i Frank-
furt i 2006. I dette prosjektet valgte vi å benytte 
FreeStreet dekorativt i tillegg til funksjonelt, 
spent opp mellom de gamle «upcyclede» 
industrimastene. Vi designet FreeStreet- 
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kablene slik at det ble et dekorativt mønster, 
for å skape stjernehimmeleffekten som kunne 
gi plassen en spesiell atmosfære.» I tillegg til 
FreeStreet fra Philips er det brukt utendørsbe-
lysningen Botree fra FontanaArte i rødt.

Fordelene
Dette er den første bruken av FreeStreet i 
Norge. Når man ser det flotte resultatet, er Kris-
tins Bredals ord om at «prosjektet ble både 
fresht, lekkert og morsomt», ord som gir gjen-
klang i Kværnerbyen.

Prosjektet ble både 
fresht, lekkert og 
morsomt.”

Kristin Bredal
lysdesigner
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