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Den Danske Lyspris

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 og 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 deres 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 2012 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
Danske Landskabsarkitekter. Landskabsarkitekt Rune 
Bugge Jensen
Lysdesigner. Jesper Kongshaug
LysNet. Arkitekt m.a.a. Karina Mose
Fynske kreds. Flemming Kjærulf 
Sydjyske kreds. Arkitekt m.a.a. Stig Frølund Pedersen
Midtjyske kreds. Ingeniør Christian Bertelsen
Nordjyske kreds. Arkitekt m.a.a. Bodil Henningesen
Østkredsen. Belysningsingeniør Niels Erik Knudsen
Ungt Lys. Lysdesigner Jon Schönberg
Dansk Center for Lys. Arkitekt m.a.a. Dorte Gram 
(formand 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)
Aalborg Havnefront (2011)

Den Danske Lyspris 2012 er sponsoreret af:
Dansk Center for Lys og SEAS-NVE



Vinder 2012: Lynetten i København
 

Juryens motivering: 
Lyssætningen af renseanlægget Lynettens nye ovn- og 
silobygning er præcist og smukt gennemført. 
Arkitektonisk opleves en flot dagslysbearbejdning, hvor 
tilbygningen med sin store glasfacade fremstår trans-
parent og i et godt sammenspil med det eksisterende 
anlæg. Efter mørkets frembrud står bygningen som et 
flot vartegn i havnen. Belysningen af de tre farvede 
siloer bag glasfacaden og af skorstenen fremstår som en 
grafisk og meget præcis billedlig komposition. Farvet-
emperaturen og farvegengivelse er velvalgt i forhold til 
siloernes røde, orange og gule farve, og armaturplacer-
ingen virker gennemtænkt i forhold til skyggedannelser, 
formtegning m.v. 
Det er meget virkningsfuldt at belyse bygningen in-
defra i stedet for udefra. Lysniveauet er på et funk-
tionelt passende niveau, således at medarbejderne har 
tilstrækkeligt lys til at færdes inde i bygningen. 
Belysningen af silobygningen på Lynetten er et 
enestående eksempel på, hvordan en innovativ byg-
herre og en god lysdesigner med enkle virkemidler kan 
forvandle et industrianlæg til et smukt nyt vartegn efter 
mørkets frembrud. 

Bygherre: Lynettefællesskabet
Arkitekt: CREO CPH A/S
Ingeniør: Rambøll
Lysdesign: Rambøll Lys
Belysningsleverandør: 
iGuzzini illuminazione Danmark
El-Installatør: Robotek

Foto: Rambøll Lys.



Ørestad skole og bibliotek

Juryens motivering: 
Den arkitektoniske idé er spændende og anderledes. 
Dagslysindfaldet er gennemarbejdet og en vigtig og in-
tegreret del af det arkitektoniske greb. De store karnap-
per giver et godt lysindfald om dagen og glasvæggene 
mellem holdrummene og gangforløbet skaber dybde og 
gennemsyn på tværs af bygningen. Børnene søger ud i 
karnapperne, og da der er lys fra to sider, ses børnene 
tydeligt. Det giver et utroligt liv i facaden, og et klart 
signal til omverdenen om, at hér ligger en skole.
Ved mørkets frembrud fremstår bygningen med RGB-
lyset ud til facaden i forskellige scenarier i forhold 
til byen, og om dagen smelter armaturerne og deres 
refleksioner sammen i rummenes dybde. Idéen med den 
farvede ring i de runde LED-armaturer er effektfuld og 
godt tænkt. Set på afstand opleves det hvide lys farvet, 
mens det tæt på er hvidt. Belysningsniveauet er tilpas, 
men kunne godt være mere differentieret i forhold til 
funktionerne. Således savner juryen noget andet lys i 
forbindelse med f.eks. læserområderne. Styringsmæssigt 
er anlægget ikke kørt ind, men intentionerne er fine, og 
forhåbentlig får skolen snart det lys, den er tiltænkt. Det 
er befriende og opløftende at se et offentligt skolepro-
jekt, hvor der er arbejdet så begavet med dagslyset, og 
hvor kunstlyset indgår som et både naturligt og vigtigt 
element i arkitekturen.

Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: KHR Arkitekter AS
El.ingeniør og lysdesigner: WSP Sverige AB
Belysningsproducent: Louis Poulsen Lighting A/S
El-entreprenør: Wicotec A/S

Foto: Marc Goodwin.

Runestenene i Jelling

Juryens motivering: 
Opgaven med at beskytte de to runesten er løst med et 
meget enkelt og flot greb. De to bronzeafskærmninger er 
i fin dialog med hinanden og stenene. 
Taget over montrerne fjerner det direkte himmellys, 
hvilket medfører at reliefferne i især overskyet vejr frem-
står næsten usynlige.
Den kunstige belysning fremhæver runestenenes relief-
fer tydeligt både på tæt hold og på afstand. Med et par 
ekstra spots kunne stenenes form som helhed også have 
været vist. Den fremførte fiberbelysning er indarbejdet 
i arkitekturen og ses næsten ikke. Farvegengivelsen er i 
top og gengivelsen af stenenes farve ser meget naturlig 
ud også i kunstlys. Den meget præcise placering og ind-
stilling af lyset er udtryk for en stor forståelse for lysets 
egenskaber og virkemidler. Den utraditionelle belysning 
giver oplevelsen af runestenene en helt ny dimension, 
som er både stemningsfuld og fortryllende. 

Bygherre: Kulturstyrelsen
Ejer: Jelling Kirke
Arkitekt: NOBEL arkitekter a/s
Ingeniør: Rambøll
Leverandør: Roblon A/S
El-Installatør: Jelling El-forretning A/S

Foto: Jens Lindhe.

Nominerede projekter 2012



Liv & Lys i Søndermarken

Juryens motivering: 
Løberuten er lyst op med pullertarmaturer af en meget 
høj æstetisk og lysteknisk kvalitet. De blænder ikke og 
falder godt ind i parken om dagen. Stien lyses så tilpas 
meget op, at det er muligt at færdes trygt, samtidigt med 
at fornemmelsen af at færdes i naturen ikke svækkes. Af-
standen mellem armaturerne er dog lidt for stor, og det 
bevirker, at ens øjne konstant skal indstille sig på skiftet 
mellem lys og mørke, Den lave lyspunkthøjde gør det lidt 
vanskeligt at se ansigterne på dem, der løber imod en og 
det opleves en anelse utrygt. Harefunktionen er en sjov 
gimmick, men de store spring i kilometertider, gør at den 
er mindre brugbar som et funktionelt værktøj i løbe-
træningen end den var tiltænkt. Det kan der dog rettes 
op på. Der kunne være skabt mange fine oplevelser på 
løberuten, hvis lidt flere elementer i parken havde været 
oplyst, men dette har ikke været en del af opgaven. 
Der er ingen tvivl om, at den oplyste løberute har øget 
brugen af Søndermarken efter mørkets frembrud. Det er 
juryens håb, at projektet kan virke som inspiration for 
andre kommuner, som ønsker at udvide brugen af deres 
parker og haver.

Bygherre: Styrelsen for slotte og kulturejendomme 
og Frederiksberg Kommune
Rådgiver: GHB Landksbsarkitketer a/s
Underrådgiver: Esbensen Rådgivende 
Ingeniører A/S
Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere
Underentreprenør: HH-Installation
Belysningsleverandører: Philips Danmark 
Lighting, North Sensor A/S og Alfred Priess A/S
Armaturdesigner: Bjarne Schläger og 
Morten Borup

Foto: Philips Lighting, Claus Løgstrup.

Gl. Holte Kirke

Juryens motivering: 
Et godt og velgennemarbejdet belysningsprojekt, hvor 
der er arbejdet bevidst med belysningen i forhold til 
de forskellige kirkelige handlinger. De forskellige belys-
ningsscenarier er stemningsskabende og rumdannende. 
Det kunstige dagslys fra oven fremhæver teglmurernes 
tekstur og skaber en illusion af ”himmelsk lys” fra oven. 
Denne belysningsform er velvalgt i en kirke, hvor lyset 
gerne må virke lidt højtideligt. Der er flere forskellige 
lysscenarier. Det er dog ikke alle scenarier, der er lige 
vellykkede. Den gyldne alterbelysningen er smuk og 
har et scenisk islæt, mens belysningen ved højmesse 
opleves for kraftig og blændende. Gobo-armaturernes 
skyggedannelser på gulvet i hovedskibet, er et modigt 
træk i en kirke, men det slører oplevelsen af teglgulvets 
tyngde og stoflighed. Der er et godt læselys på bænke-
rækkerne. Farvetemperaturen og farvegengivelsen 
harmonerer fint med kirkens farver og materialer. Kirken 
har fået en meget mere detaljeret og effektfuld belys-
ning med det samme energiforbrug som tidligere.

Bygherre: Gl. Holte Kirke
Rådgiver: COWI A/S 
EL-installatør: El-Dam ApS
Belysningsleverandør: Spektraled 
og El-Dam ApS

Foto: COWI, Jørgen Kjer.
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