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Den Danske Lyspris 2011

Formålet 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 projek-
terende.

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 2011 har følgende organisationer og fag været 
repræsenteret:

Akademisk Arkitektforening. Arkitekt m.a.a. Astrid Mody
Arbejdstilsynet. Ingeniør Finn Gamél Christensen
Bygherreforeningen. Byplanchef Rita Justesen
Dansk Energi. Product manager Kurt Hejlesen
LysNet. Arkitekt m.a.a. Nanet Mathiasen
Dagslysekspert. Ph.D. M.Sc. Jens Christoffersen
Fynske kreds. Direktør Flemming Kjærulf 
Sydjyske kreds. Arkitekt m.a.a. Anne Mette Rasmussen
Østkredsen. El-installatør Niels Erik Knudsen
Ungt Lys. Designer Lisa Trapp
Dansk Center for Lys. Direktør Kenneth Munck
(formand for juryen)
Dansk Center for Lys. arkitekt m.a.a. Dorte Gram 
(sekretær for juryen).

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)
Nordvestparken i København (2010)

Den Danske Lyspris 2011 er sponsoreret af:
Danintra A/S, Delux Denmark, ERCO Lighting, Fagerhult AS, 
iGuzzini, Louis Poulsen Lighting A/S, Osram A/S, SEAS-NVE, 
Unelco A/S og Light Makers AS.



Vinder af Den Danske Lyspris 2011: 

Aalborg Havnefront

Juryens motivering: 
Der er tale om et sjældent set stemningsfuldt og velfun-
gerende projekt.  
Belysningen er tilpasset havnefrontens forskellige rum 
og funktioner, men formår samtidigt at få havnefronten 
til at fremstå som et samlet hele. Armaturernes fysiske 
udtryk understøtter de arkitektoniske idéer, uden at der 
er gået på kompromis med kvaliteten af lyset.
I dagslys fremstår belysningen som markant byinventar 
og om aftenen forvandles armaturerne til poetisk lys. 
Lyset formår at oplyse havnefronten tilstrækkeligt til, at 
det er muligt at færdes trygt. Der arbejdes sikkert med 
stemningslys og funktionsbelysning med en fin balance 
mellem grundbelysning og særlige effekter. 
Hvert område differentierer sig i brugen af lyset: Lam-
peskærme i børneområdet, skulpturelt strejflys på bold-

banens net, belyste træer og punktlys ved kajkanten.
Der er ingen blænding og der er et fint uhindret udsyn 
til Nørresundby på den anden side af vandet. De gen-
nemgående elementer som de høje master med spots 
og den rustne overflade på flere af parkens inventardele 
virker samlende og er medvirkende til det vellykkede 
helhedsindtryk. 
Det er beundringsværdigt at kommunen har valgt at 
fokusere så bevidst på belysningen, og at den har 
formået at afsætte de nødvendige ressourcer hertil. 
Projektet afspejler et helt unikt samarbejde mellem 
bygherre, landskabsarkitekt, belysningsrådgiver og de 
udførende entreprenører. 

Bygherre:

Teknik & Miljø Forvaltningen, Aalborg Kommune
Arkitekt: 
Arkitektfirmaet C. F. Møller og Vibeke Rønnow Landskabs-
arkitekter, der siden 2008 har været en del af C. F. Møller.
Belysningsrådgiver: 
ÅF Lighting 
Ingeniør: 
COWI A/S
Belysningsentreprenører:

AKE Entreprise og Mariendal Electrics

Havnehusparken. Foto: Martin Kristiansen.Aktivitetsområdet.. Foto: Ole Mikael Sørensen.

Byhaven. Foto: Martin Kristiansen.



Nomineret: Kongens Have i Odense

Juryens motivering: 
Der ligger mange poetiske tanker bag projektet, og det 
rummer mange fine kvaliteter. Set på afstand virker 
parken med det velbelyste slot i baggrunden overskuelig 
og indbydende. Én af intentionerne med projektet har 
været at skabe større tryghed i parken, som fungerer 
som transitrute mellem byen og banegården. 
Der har været et ønske om at skabe en gennemsigtighed 
i parken. Dette lykkes dog kun stedvis. Blænding fra 
skildpaddearmaturerne og de lave pullerter er så høj, at 
det er svært at se modgående fodgængere og at orien-
tere sig i parken som helhed.

Bygherre: Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Arkitekt + totalrådgiver: Erik Brandt Dam arkitekter ApS
Ingeniør: Grontmij - Carl Bro A/S
Lysdesigner: Jesper Kongshaug
Installation: Lindpro A/S og Energi Fyn

Nomineret: Middelfart Sparekasse i Middelfart

Foto: Laura Stamer.

Juryens motivering: 
Et arkitektonisk stærkt projekt. Hovedgrebet med det 
skrånende tag og de nytænkte ovenlysindtag er markant 
og interessant gennemført. Den arkitektoniske udform-
ning udnytter dagslyset optimalt og lysindtagenes 
placering, udformning og størrelse gør, at dagslyset er 
jævnt og smukt fordelt i rummet. Den kunstige belys-
ning lever dog ikke alle steder op til det fine dagslys, 
som bygningens arkitektur sørger for. Ovenlysenes 
konstruktion kunne med fordel have været brugt mere 
effektivt som reflektor for den kunstige belysning. Spots 
giver liv til belysningen, men enkelte steder er de plac-
eret uhensigtsmæssigt i forhold til arbejdspladserne. I 
selve kontorrummet ville placering af arbejdslamper ved 

Belysningen af de enkeltstående træer er nyskabende 
og meget vellykket. Ved at belyse træerne med up-lights 
fra den ene side får træerne en lys- og en skyggeside. 
Denne belysningsform giver et poetisk udtryk som på 
overbevisende måde falder ind i parkens minimalistiske 
enkelhed.

Bygherre: Trekantens Ejendomsselskab A/S
Arkitekt: 3XN
Indretningsarkitekt: Hvidt Arkitekter
El-rådgiver: COWI A/S, Odense
El-entreprenør: El:Con - El-Service, Middelfart

Foto: Adam Mørk.

de enkelte borde have tilført rummet liv, samtidigt med at 
de ville have løst belysningsopgaven bedre på de arbejds-
pladser, hvor der er meget lidt lys fra grundbelysningen.
Randbelysningen giver en fin oplevelse af bygningen set 
udefra. Styringen af kunstlyset virker velfungerende og 
professionelt udført. Olafur Eliassons udsmykninger i gul-
vet er spændende og flot tænkt. De udnytter lysets sær-
lige muligheder for at skabe virtuelle fysiske skulpturer.



Nomineret: Terminal 2 Øst, Københavns Lufthavn

Juryens motivering: 
Udvidelsen af terminal 2 er et lille projekt i en enorm 
kontekst. Projektet viser en elegant sammentænkning af 
ovenlysvindue og LED-belysning. Der er tænkt meget over 
det smukt udformede gitter i de to ovenlys. Målet med 
gitteret er at blokere for direkte sollys, men det lukker 
samtidig store dele af himmellyset ude. 
Ønsket om at lukke alt direkte sollys ude er opfyldt, men 
det kan diskuteres om en total udelukkelse af direkte 
sollys er hensigtsmæssig og nødvendig i betragtning af, at 
alle indtjekningsskranker ligger tilbagetrukket i forhold til 
ovenlyset.

LED-belysningen er smukt integreret i ovenlyset. 
Lysfarven kan varieres og tilpasses dagslysets farve. 
Måden hvorpå ovenlysets sider bruges som reflektor er 
spændende og velfungerende. Det giver en utrolig jævn 
belysning af reflekteret lys. Løsningen er en fin gen-
fortolkning af Vilhelm Lauritzens kendte ovenlys i den 
tilstødende terminal 2.
Bygherre: Københavns Lufthavne A/S
Arkitekt samt design af ovenlys og armaturer: 
PLH Arkitekter A/S
Lysdesigner: Jesper Kongshaug
Ingeniør: ISC Rådgivende Ingeniører A/S

Nomineret: Tunnel mellem Panum Instituttet og Rigshospitalet

Juryens motivering: 
Et smukt, enkelt og perfekt gennemført projekt. Kunst-
værket og belysningen tilføjer et ellers trist sted en fin og 
stemningsfuld oplevelse til glæde for de mange daglige 
brugere af tunnellen. 
Tanken om at trække solens gule livgivende farver ind 
i tunnelen er smukt implementeret. På afstand har 
værket en dragende effekt, og tæt på bliver de hvide 
og gule stænger nærværende og sanselige. Den gen-
nemgående lyssætning opsat bag kabelbakken er diskret 
og behagelig. Lyset understøtter kunstnerens idé om at 
installationens lodrette rør skal kunne ses klart og uden 
skygger. Der er et behageligt lysniveau med en sympatisk 
lysfordeling. Den asymmetriske belysning sætter fokus 

Designer: Ane Lykke 
Bygherre: Værket er doneret til Rigshospitalet og det 
Sundhedsvidenskabelige fakultet af : Købmand i Odense 
Johann og Hanne Weimann f. Seedorffs Legat
Rådgivning: Lysdesigner Jesper Kongshaug
Ingeniør: COWI A/S
El-installatør: Elektriker.dk, Kurt Rosenblad

Foto: Dorte Krogh.

Foto: Tomas Bertelsen.

på væggen med kunstværket og skaber dermed nuancer 
i rummet, uden at der er underbelyste eller overbelyste 
områder. Lysfarven er velvalgt og understreger både 
farverne i de hvide og de gule stålstænger samt rummets 
rå betonoverflade. Projektet er et forbilledligt eksempel 
på, hvordan lys og kunst kan forvandle et rum. 


