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Om Den Danske Lyspris 2010

Hensigten med Den Danske Lyspris er at sætte fokus på 
og synliggøre lyskulturen i Danmark. Dette sker ved at 
fremhæve spændende, veldesignede og veludførte belys-
ningsanlæg i Danmark. Prisen skal samtidig medvirke til at 
profilere lysbranchen og Dansk Center for Lys.

Prismodtagere
Den Danske Lyspris kan tildeles særligt bemærkelsesvær-
dige indendørs- eller udendørsbelysningsanlæg, som på 
fornem vis kombinerer teknologi, kvalitet, energi, æstetik/
arkitektur, farver oplevelser m.v. 
Prisen gives normalt til bygherrer og de fagfolk, der har 
haft hovedansvaret for udformning og etablering af 
belysningsanlægget. Et af formålene med prisen er at få 
fremhævet anlæg, som via sin kvalitet eller nytænkning 
kan tjene som inspiration for andre bygherrer og projekter-
ende.

Bedømmelseskriterier 
I bedømmelsen indgår bl.a. anlæggets tekniske kvalitet, 
funktionalitet, visuelle og æstetiske aspekter, energiforbrug 
og driftsøkonomi. Der lægges vægt på nytænkning og 
kreativitet. 

Øvrige krav
Som eksempler kan nævnes:
• Anlægget skal kombinere teknologi, kvalitet, æstetik/  
 arkitektur, oplevelse og farver med bygningen/stedets  
 karakteristika 
• Anlægget skal fremhæve bygningen eller byområdets  
 egenart, samt om muligt være med til at øge stedets   
 eller bygningens  attraktionsværdi 
• Lyssætningen skal være bemærkelsesværdig med et   
 klart element af nytænkning
• Belysningen skal være det bærende element i byg-
 ningens eller byområdets fremtræden efter mørkets   
 frembrud
• Anlægget skal være udformet under hensyntagen til   
 de energi- og driftskrav, man bør stille til et moderne  
 belysningsanlæg
• Anlægget skal være taget i brug inden for de seneste   
 to år

Jury
Juryens medlemmer udpeges af en række organisationer 
og af Dansk Center for Lys, DCL. 
I 2010 har følgende organisationer og fag været 
repræsenteret:

Akademisk Arkitektforening. Arkitekt m.a.a. Merete Madsen
Arbejdstilsynet. Ingeniør Finn Gamél Christensen
Bygherreforeningen. Byplanchef Rita Justesen
Danske Landskabsarkitekter. Landskabsarkitekt Rune 
Bugge Jensen
Dansk Energi. Product manager Kurt Hejlesen
Lysdesignerne. Lysdesigner Jesper Kongshaug
Fynske kreds. Arkitekt m.a.a. Jes Johannsen
Midtjyske kreds, Ingeniør Christian Bertelsen
Nordjyske kreds. Energivejleder Marianne Bender Andersen
Sydjyske kreds. Arkitekt m.a.a. Anne Mette Rasmussen
Østkredsen. El-installatør Niels Erik Knudsen
Kunstlysekspert. Cand. scient. og udstillingsudvikler Poul 
Kattler
Ungt Lys. Designstuderende Silla Herbst
Formand for juryen: Direktør Kenneth Munck, DCL
Sekretær for juryen: Arkitekt m.a.a. Dorte Gram, DCL

Hæderspris
Den Danske Lyspris er en hæderspris. Diplom og en 
plakette gives til anlæggets ejer. Æren deles med de fag-
folk, som har stået bag anlægget. 

Tidligere vindere
Det Kongelige Teaters nye skuespilhus (2008)
Nye perroner på København H (2009)

Sponsorer



Vinder af Den Danske Lyspris 2010: 

Nordvest Parken i København

Juryens motivering: 
Belysningen af det langstrakte og komplekse byrumsfor-
løb er løst på en “syret” og legende måde, som passer 
godt til stedet og dets mange forskellige brugere. Lyset 
udnytter parkens arkitektur og objekter og de glade far-
ver og de varierede scenarier gør byrummet uhøjtideligt 
og lige til at indtage.
Det overordnede tema for parkens udformning er 
Mælkevejen. Stjerner i form af siddeøer, goboprojektion-
er og tryk på asfalten leder brugerne igennem parken, 
mens den farvede interaktive belysning tilfører stedet 
overraskende og sjove oplevelser. 
For at mindske risikoen for hærværk er træerne belyst 
oppefra. Denne form for belysning minimerer samtidigt 
lysspild mod himlen. De stribede lygtepæle er integreret 

i designløsningen og er med til at give området sin 
helt egen karakter. Ved at opdele lyset i en primær og 
sekundær interaktiv belysning får parken et energifor-
brug, der er afstemt efter døgnets rytme. 
Parken spiller godt sammen med de omkringliggende 
boligblokke, idet lyset fra de store private vinduesfacader 
indgår i parkens lys og helhed. 
Funktionsmæssigt er der enkelte steder gået på kompro-
mis med de krav, man bør stille til en god brugsbelys-
ning. Visse steder er stierne ikke tilstrækkeligt oplyst, og 
nogle steder forekommer der blænding. 
Med prisen ønsker juryen at fremhæve et spændende. 
legende og dristigt projekt, som flytter grænserne for, 
hvordan et offentlig byrum kan belyses.

Bygherre:

Københavns Kommune. Center for park og natur
Landskabsarkitekt: 
SLA A/S
Lys- og mastedesign: 

SLA A/S
Rådgivende ingeniør: 

Lemming og Eriksson A/S
Anlægsgartner: 
Skælskør Anlægsgartnere A/S
El-installatør: 

HH-Installation
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Nominerede projekter 2010:

Green Lighthouse, København

Juryens motivering: 
Kvaliteterne i Green Lighthouse ligger i dagslysudnyt-
telsen. Dagslyset spiller smukt sammen med arkitekturen 
og bygningen virker meget lys med god kontakt mellem 
ude og inde. Det store ovenlys i atriet bevirker, at alle 
arbejdspladser er velbelyste på trods af bygningens dybde. 
Huset er et fint eksempel på, hvor langt bæredygtighed 
kan integreres i et mindre kontorhus. Det elektriske lys 
er forsynet med dagslysstyring og bevægelsesmeldere, 
hvorved energiforbruget til belysning minimeres. Bygnin-
gen er CO

2
-neutral, og der er derfor også lagt stor vægt 

på brugen af energibesparende lyskilder. Størstedelen 
af belysningen er løst ved hjælp af LED. De anvendte 
løsninger er dog allerede nu overhalet af nyere og bedre 
teknologi. Den største anke ved kunstlyset er dog, at der 
ikke er taget tilstrækkelig stilling til lyssætningen i forhold 
til brugerne og arkitekturen. Lyset virker for ensartet. Der 
kunne med fordel være tænkt mere i, hvor og hvad, der 
skal belyses. Når juryen ønsker at fremhæve dette for-
søgsbyggeri er det derfor for den velgennemtænkte og 
fine dagslysudnyttelse. En anden meget prisværdig ting 
ved byggeriet er, at alle resultater og energimålinger of-
fentliggøres til gavn for fremtidige nybyggerier.

Bygherre: Videnskabsministeriet
Bruger: Københavns Universitet
Arkitekt: Christensen og Co. Arkitekter A/S
Rådgivende ingeniør: COWI
Totalentreprenør: Hellerup Byg

Davids Samling – Islamisk samling, København

Juryens motivering: 
Et særdeles veludført belysningsanlæg, som understøtter 
og fremhæver de mange fine genstande i den kostbare 
samling af islamiske kunst og kultur. Det svære kompro-
mis mellem at kunne vise og bevare er løst fint med lave 
lysniveauer og en meget præcis fokusering på de enkelte 
genstande. Resultatet er en meget stemningsfuld belys-
ning, der skaber et fokus på de enkelte genstande, uden 
at det påvirker oplevelsen af at bevæge sig igennem et 
labyrintiske udstillingsforløb. Lyssætningen understreger 
mystikken og bringer historiens vingesus i spil.
Den anvendte lysteknologi er velkendt og gedigen. Fi-
berlyset har mange fordele i forhold til belysning af sarte 
genstande. Lysgiveren kan placeres uden for montrerne 
og lyset har en god farvegengivelse. Der er lagt ekstra 
lys ind i montrerne, og det giver museet gode vilkår til 
også fremover at ændre udstillingerne. Der forekommer 
blænding visse steder og de lave lysniveauer gør det 
svært at læse skiltene. Energimæssigt ville det være en 
god idé med bevægelsesmeldere, så lyset først tænder, 
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når der er besøgende i udstillingen. Derved kunne 
lysniveauet hæves uden at det går udover de kostbare 
genstande. For genren udstillingsbelysning er opgaven 
løst på et meget højt niveau, som vil kunne virke som 
inspiration for mange andre museer. 

Foto: Adam Mørk

Bygherre: Davids Fond og Samling
Totalrådgiver: Wohlert Arkitekter A/S
Underrådgiver for el: Gert Carstensen A/S



Nominerede projekter 2010:

Fermaten, Herning

Juryens motivering: 
Med lysdesignet til pladsen foran spillestedet Fermaten 
er det lykkedes at skabe et moderne byrum med en 
markant visuel iscenesættelse og klare referencer til 
underholdningsindustrien. Lyssætningen er veldesignet 
og farvevalget er dristigt.
De tre murflader i facaden er belyst med røde og grønne 
LED downlights, mens projektører ophængt i røde rigs 
oplyser selve pladsen. Der er fiberlys i trappetrinnene 
og den modstående betonmur er belyst med gobopro-
jektioner, hvis mønster genfindes i belægningerne og i 
en tilstødende port. Den samlede komposition er flot og 
belysningen er teknisk set meget velgennemført. Der er 
mange gode detaljer og finishen er i top. 
Med lysdesignet er der skabt et interessant byrum, som 
appellerer til byens unge og som genspejler spillestedets 
indhold. Projektet er således et glimrende eksempel på, 
hvordan lys kan samle og forvandle en række forskellige 
elementer i byrummet til en stemningsfuld og velfunger-
ende helhed.

Bygherre: Herning Kommune
Landskabsarkitekt: Schønherr Landskab
Lysdesigner: ÅF – Hansen & Henneberg
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
El-entreprenør: Birk TeQ A/S 

Byrum, Å og Kultur, Holstebro

Juryens motivering: 
Dette projekt udmærker sig ved, at landskabsarkitekten 
og lysdesigneren har arbejdet sammen fra et meget 
tidligt stadie i projektet. Lyset er integreret i de arkitek-
toniske elementer og er med til at fremhæve dem. Perlen 
i projektet er det flotte lysloft ved indgangen til musik-
teatret, som nærmest må betegnes som en videoinstal-
lation. Den viser et meget poetisk og stemningsfuldt 
billede af en vandspejling og knytter således bånd til åen 
nedenfor. Broen over åen er flot belyst med hvidt fiberlys, 
som følger broens knæk i gelænderet og med blå-grønt 
lys under, som skaber et lysrum under broen. De van-
drette fiberlysbånd i åbrinken lyser lidt for kraftigt og 
kunne med fordel dæmpes lidt. De cirkulære lysbrønde 
på stierne langs åen virker lidt for søvnigt oplyste i sam-
menligning med den øvrige belysning. Vedligeholdelses-
mæssigt er disse lysbrønde heller ikke så attraktive, idet 
der forekommer kondens og i visse tilfælde også smuds 
under glasset. Den generelle belysning med projektører 
på master skaber et varieret lys, der spiller fint sammen 
med byrummets arkitektur.
Området fremstår flot iscenesat efter mørkets frembrud. 
Lysdesignet rummer høje oplevelsesmæssige kvaliteter, 

som fornyer stedet og sætter fokus på Musikteatret som 
kulturelt samlingssted. 
Det er lykkedes at skabe en flot lysoplevelse i et meget 
vanskeligt byrum. 

Bygherre: Holstebro Kommune og Realdania
Bygherrerådgiver: Kuben Managment A/S
Arkitekter: Landskabsarkitekterne Schul + Okra, et 
samarbejde mellem et dansk og hollandsk arkitektfirma
Belysningskonsulent: Åsa Frankenberg
Udførende: Vestforsyning A/S og Informationsteknik A/S
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