
LYS

DESIGN

BOGEN



LYS

DESIGN

BOGEN



Redaktionsgruppe og tekstforfattere
Dansk Center for Lys:  

Dorte Gram, Anne Bay, Eik Lykke Nielsen og Maiken Lindberg

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering:  
Katja Bülow og Lena Vo Larsen

SBi-Aalborg Universitet København:  
Ásta Lógadottir og Sophie Stoffer

Følgegruppe
Tina Saaby, stadsarkitekt, Københavns Kommune
Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen
Christina Augustesen, lysarkitekt, SWECO
Claes Nilsson, arkitekt MAA, COBE
Søren Søgaard, sektionschef, NCC Danmark A/S

Ansvarshavende redaktør
Anne Bay

Udgivelsesår
2018

Grafisk design og layout
Stine Sandahl, www.sandahls.net

Udgiver
Dansk Center for Lys

Font

Cormorant Garamond, Adobe Garamond Pro, Montserrat, Din 

Tryk

GraphicUnit

Trykt på
Indhold 170 gram silk
For og eftersats: 120 gram grå Colorit
Overtræk: Hvid offset + Nortex

Trykt 1550 eksemplarer
ISBN: 978-87-970464-0-1

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse  
af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret  
ikke tilladt uden udgiverens skriftlige samtykke.

Redaktionsgruppen takker de mange interessenter, der har leveret billeder og beskrivelser  
til bogens cases. Desuden takkes Innovationsnetværket DANSK LYS og ELFORSK  
for støtte til bogens redaktion og udgivelse. 

LYS

DESIGN

BOGEN



Forord

CASES

Børn, unge og læring

10 Solhuset i Hørsholm

12 Frederiksbjerg Skole i Aarhus

14 Herstedlund skole i Albertslund

16  Copenhagen International School i Københavns Nordhavn

18  DTU Skylab i Kgs. Lyngby

Arbejdsliv

22  Dansk Metal i København

24  Tegnestue for Gottlieb Paludan Architects i København

28  Domicil for Ingeniør’ne i Esbjerg

30  Kontrolrum i Energitårnet i Roskilde

Sundhed og pleje

34  Sansefødestuer på Nordsjællands Hospital, Hillerød

36  Marienlund Plejecenter i Silkeborg

38  Psykiatrisygehuset i Slagelse 

Kultur og fritid

42  Vadehavscentret i Vester Vedsted

44  Nunatta Atuagaateqarfia, Grønlands Landsbibliotek i Nuuk
46  Vandhuset i Hjørring

48  Hal C på Holmen i København

Uderum

52  Aalborg Havnefront

54  Ny Nørreports fjerntogsperron i København

56  Liv og Lys i Søndermarken, Frederiksberg

58  Rebæk Søpark i Hvidovre

60  Parkeringsareal ved White House i Esbjerg

62  Tunnelbelysning på supercykelstien Farumruten

64  Malmö Live Bro og Byrum

66 Gadelys i Tingbjerg i København

Lyskunst og branding

70  Novo Nordisks hovedkvarter, Bygning NN2 i Bagsværd

72  Drømmegavlen i Valby

74  Salling Lights i Aarhus og Aalborg

76  Energitårnet, kraftvarmeanlæg i Roskilde   

78   Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur i Roskilde

VIDEN

8  Dagslys

20  Lys og energi

26  Lamper og lyskomfort

32  Trivsel, sundhed og præstation

40  Stemning og rum

50  Wayfinding og tryghed

68  Lysstyring

 

80  Fakta om projekterne

84  Kilder

INDHOLD



FORORD

“Jeg elsker at sidde her om 
formiddagen, fordi lyset 
bare vælter ind.”

Sådan et udsagn eller noget lig-

nende kommer vi alle sammen 

med i ny og næ. Vi ved det jo 

godt: Lys er ekstremt vigtigt for 

vores velbefindende. I valget af 

bolig er de fleste af os bevidste 

om dagslyset, men hvordan er 

det nu med alt, hvad der ikke er 

boliger, og hvad med kunstlyset? 

For eksempel designes skoler, 

hospitaler og kontorbyggerier 

som regel efter bygningsregle-

mentets mindstekrav. Det bliver 

byggesummen og energirammen, 

der styrer lysdesignet. Men det er 

også vigtigt at inddrage brugerne.

Den nyeste forskning underbyg- 

ger, at lysdesignet på ingen måde 

er ligegyldigt. I arbejdsmiljøet har 

det indflydelse på produktiviteten 

og de ansattes søvn og generelle 

helbred. På hospitalerne smitter 

lyskvaliteten af på forbruget af 

smertestillende medicin og på 

indlæggelsestiden. I skolerne in-

fluerer lysdesignet på børnenes 

indlæringsevne. I byens uderum 

har lyset en kraftig indvirkning 

ikke bare på, om man kan færdes 

sikkert og trygt, men også på, om 

man har lyst til at tage ophold 

og benytte parker og legepladser 

efter mørkets frembrud.

Der skal en særlig lysfaglighed 

til at styre, at resultatet bliver 

godt. Det kommer ikke af sig 

selv, og lysdesignet skal vælges 

til i byggeriets allertidligste faser.

I nærværende bog præsenteres 29 

praktiske eksempler på, hvordan 

lysdesign kan gøre en forskel. Ek-

semplerne er hovedsagelig udvalgt 

blandt helt almindelige byggerier 

med almindelige anlægsbudget-

ter. Ud over eksemplerne gives 

også en kort indføring i nogle af 

de emner, som indgår i et godt 

lysdesign: Trivsel, styringsmu-

ligheder, stemninger, komfort, 

wayfinding, LED, energiforbrug 

og valg af lamper.

Bogen er blevet til på baggrund 

af et særligt ønske fra Innovati-

onsnetværket Dansk Lys’ besty-

relse, som vi skylder en stor tak. 

Bogen inddrager resultater fra 

ELFORSK-programmet, som 

vi takker for også at have støttet 

denne udgivelse. Vi retter samtidig 

en stor tak til alle de interessenter, 

som har stillet uundværlige pro-

jektbeskrivelser, fakta og billeder 

til rådighed for beskrivelserne af 

de mange cases.

Bogens tilblivelse er blevet fulgt  

af en særdeles kyndig følgegruppe, 

som vi takker for løbende råd og 

vejledning. Følgegruppen bestod 

af stadsarkitekt Tina Saaby, vice-

direktør Hanne Ullum, lysarkitekt 

Christina Augustesen, arkitekt 

MAA Claes Nilsson samt sek-

tionschef Søren Søgaard.

Redaktionsgruppens håb er, at 

læseren med Lysdesignbogen vil 

finde viden og inspiration til at 

skabe et godt og veludført lys 

i sit næste byggeprojekt. God 

fornøjelse med læsningen.

Anne Bay

Direktør, Dansk Center for Lys
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NATURLIGT LYS OG MENNESKERS 

VELBEFINDENDE

DAGSLYS

I bygninger bidrager dagslyset til 

menneskers helbred og generelle 

velbefindende. Dagslys kan være 
med til at øge vores arbejdsproduk-

tivitet og indlæringsevne. Forsk-

ning viser, at dagslyset er med til 

at opretholde vores døgnrytme. 
Forskningen viser, at hospitals-
patienter med adgang til dagslys 

og udsyn har lavere medicinfor-

brug og kortere indlæggelsestid. 
Samtidig kan et vellykket dagslys-

design reducere bygningens ener-

giforbrug markant, da brugen af 

elektrisk belysning i dagtimerne 

kan reduceres. 

Dagslys og rumoplevelse

Udover dagslysets indflydelse på 
sundhed og energibesparelse har 

det også indflydelse på vores op-

fattelse af rum og materialer. Sam-

spillet mellem dagslysindfald og 

skyggedannelse gør os i stand til 
at se former. Da dagslyset af natur 
er dynamisk i intensitet, farve og 

retning, vil brugen af dagslys i et 

rum tilføre et varieret og dermed 

mere interessant og bedre visu-

elt indeklima. Dagslys fra faca-

devinduer bidrager ikke kun med 

dagslys, men giver også udsyn til 
omgivelserne udenfor. Kombina-

tionen af udsyn og dagslysets va-

rierende intensitet og retning gi-

ver os en instinktiv fornemmelse 

af tidspunktet på dagen og året. 
Dagslys består af direkte og indi-
rekte sollys og indeholder alle ly-

sets bølgelængder og forvrænger 
dermed ikke farvegengivelsen. Ved 
solopgang og solnedgang frem-

står lyset med forskellige farver, 
hvilket skyldes lysets vej gennem 

jordens atmosfære. Når skyerne 
dækker himlen, får vi et koldt og 
diffust lys, hvorimod en klar og 
skyfri himmel giver plads til det 

rettede lys direkte fra solen. Inden-

dørs afhænger dagslysets indfald 
og fordeling ikke kun af vejrfor-

holdene, men også af bygningens 
orientering og omgivelser, faca-

dens udformning, placering og 

størrelse af bygningens vinduer, 

samt rudernes lystekniske egen-

skaber. Her skal man være særligt 
opmærksom på coatinger og far-
vet glas, der kan forvrænge dags-
lyset betragteligt.

Krav til dagslyset

Der skal stilles krav til dagslyset 
i en bygning helt fra projektets 

begyndelse. Negligeres dagslyset 
i designfasen, kan det resultere 

i uhensigtsmæssige bivirkninger 
såsom forringede visuelle forhold, 
f.eks. blænding, og øget energifor-
brug pga. overophedning fra passiv 

solvarme. Det er vigtigt, at dags-
lyset, og dermed facaden, bliver 

designet i forhold til bygningsfa-

cadernes forskellige orienteringer. 
Derudover er planlægning og de-

sign af solafskærmningen et vig-

tigt element i dagslysdesignet og 

bygningens arkitektur som helhed.
 

Green Solution House, Bornholm. 
Dagslys, diffust himmellys såvel som direkte sollys, kan 

tilføre rum et spændende og varieret udtryk. Samtidig kan et 
gennemtænkt dagslysdesign resultere i store energibesparelser 
både, hvad angår elektrisk belysning, varme og køleforbrug.

Foto: ©Velux,Stamers Kontor.

Frederiksbjerg Skole i Aarhus. Visuelt tilfredsstillende dagslys i 
bygninger er med til at forbedre vores generelle velvære og kan 

medføre øget koncentration, produktivitet og indlæringsevne. 
Foto: Henning Larsen.

UDNYT DAGSLYSET

Visuelle omgivelser

Dagslys i rum er dynamisk i retning, farve og intensitet. I samspil 

med skygger kan dagslys skabe spændende og inspirerende vi-

suelle omgivelser.

Døgnrytme

Dagslys har den rigtige sammensætning af intensitet, lysets bølge-

længder og tidspunkt på døgnet til at styre menneskets døgnrytme.

Energiforbrug

Ved strategisk udnyttelse af dagslys i bygninger kan der i dagtimerne 

opnås energibesparelse på 50 % til 75 %.

“Physiologically, daylight is an effective 
stimulant to the human visual system and 
the human circadian system.”
PETER BOYCE, CLAUDIA HUNTER OG OWEN HOWLETT, 2003

“En undersøgelse af danske storrumskontorer viser, 
at 80 % af de ansatte sidder mindre end 4 m fra et 
vindue og derfor skulle dagslyset kunne dække behovet 
for arbejdsbelysning i en stor del af arbejdstiden.”
ÁSTA LOGADÓTTIR, JENS CHRISTOFFERSEN, KJELD JOHNSEN  
OG HENRIK N. KNUDSEN, 2012
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Solhuset i Hørsholm

DAGSLYS  
FOR BØRNENES SKYLD

Solhuset er et visionært design for fremti-

dige børnepasningscentre, hvor børn lærer 

at leve i samspil med naturen. Her er der 

derfor særligt fokus på dagslyset, og det er 

lykkedes at øge dagslysmængden markant 

i forhold til traditionelt byggeri. Samtidig 

er indeklima, energi og adfærd tænkt ind 

allerede i designfasen.

 

Orienteringen af vinduerne er optimeret 

i forhold til solen for at fremme brug af 

dagslys og solvarme hele dagen og året 

igennem. Dagslyset dækker i størst mulig 

udstrækning belysningsbehovet. En vejr-

station regulerer den elektriske belysning 

efter behov og vejrforhold og sparer energi. 

Solhuset sørger for et sundt og behageligt 

indeklima – herunder det visuelle indeklima. 

Desuden viser huset vejen til fremtidens 

bygninger ved at reducere brugen af fossile 

brændstoffer og bidrage positivt til miljøet 

ved brug af solceller.

Ved at vinkle lysningerne ved ovenlysvinduer er 
det lykkedes at øge mængden af dagslys i rumme-

ne i forhold til ikke-vinklede vindueslysninger.
Foto: ©VKR Holding. Adam Mørk.

ØVERST: De lodrette vinduesbånd i facaderne, som går helt op til loftet, 
tilfører sammen med tagvinduerne mere end tre gange så meget dagslys 

til huset i forhold til et traditionelt byggeri.  
Foto: ©VKR Holding. Adam Mørk.

NEDERST: Dagslyset dækker i stor udstrækning det daglige belysnings-
behov i Solhuset. Vinduerne med jernfrit glas er med til at sikre en høj

farvegengivelse af dagslyset og omgivelserne udenfor.
Foto: ©VKR Holding, Adam Mørk.



1
2

 /
 

Frederiksbjerg Skole i Aarhus

LYS I ØJENHØJDE SKABER 
RO OG KONCENTRATION

På den nyopførte Frederiksbjerg Skole i 

Aarhus er arkitektur og lysdesign baseret 

på tankerne bag den nye skolereform om 

en differentieret skoledag med læring, leg 

og bevægelse. Det energibesparende lys 

er med til at understrege arkitekturen og 

brugen af rummene. Pendlerne i de dybe 

klasserum skaber naturlige opholdszoner, 

hvor eleverne kan samarbejde og finde ro 
til arbejdet. Dermed skabes der et bedre 

læringsmiljø. Det overordnede arkitektoniske 

fokus har været at understøtte dagslyset som 

en naturlig lyskilde, der hele tiden varierer 

i intensitet og retning. 

Den umiddelbare respons på det fokuserede 

lys fra pendlerne kan summeres i følgende 

citater fra lærerne:

”Jeg har bemærket, at eleverne fokuserer 

mere på deres bord og naboerne end re-

sten af rummet.” 

”Det virker som om koncentrationen er større 

i undervisningslokalet nu.”

I facadedesignet er der arbejdet med  
graduering af vinduesstørrelse; de store  
midtervinduer sikrer udsyn til det fri,  

mens dagslyset trækkes langt ind i bygningen 
gennem højt placerede vinduer, og børnene kan 

læse og lege i de lavt placerede vinduesnicher. 
Foto: Hufton+Crow.

Lysfordeling og stemning  
ved brug af kun pendler. 
De læringstunge zoner i  
gruppelokaler har pendler,  
der er med til at skabe fokus  
og koncentration. 
Foto: Henning Larsen.

Estimeret energiforbrug for de forskellige 
lysdesignløsninger. Brug af LED-pendler,  

der tilfører lys tæt på brugeren, og kun 
i de zoner, hvor der er behov, medfører 

reduceret energiforbrug. 
Illustration: Henning Larsen.

 EKSISTERENDE SCENARIE ENERGIBESPARELSE 31 % ENERGIBESPARELSE 38 %

 A – LOFTARMATUR B – LOFTARMATUR + PENDLER C – PENDLER 
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LYS SOM 
UNDERVISNINGSREDSKAB

På Herstedlund skole er der opsat ny belys-

ning i fire klasseværelser, hvor lyset let kan 
reguleres af lærerne som et pædagogisk 

redskab i undervisningen. Hensigten med 

den nye belysning er at skabe lysscenarier, 

der kan tilpasses de forskellige aktiviteter og 

funktioner i klasseværelset. Dermed sikres 

en belysningskvalitet, der understøtter de 

menneskelige og undervisningsmæssige 

behov.

Udover en standardbelysning består be-

lysningsdesignet af tre forprogrammerede 

lysscenarier. Disse er defineret ud fra obser-
vationer af, hvordan forskellige lysscenarier 

påvirker eleverne.

I belysningsdesignet har det været vigtigt 

at udnytte dagslyset i lokalerne og samtidig 

undgå blænding ved hjælp af solafskærmning. 

Derudover har der været fokus på at designe 

en driftsvenlig og energieffektiv belysning. 

Lyset tændes manuelt ved døren i et standardscenarie. Den kunstige belysning 
dagslysstyres i tre zoner og slukker automatisk, når lokalet er tomt.  

Foto: Søren Aagaard, ©Zumtobel

Lysscenarie Smartboard 

– for undervisning på smartboard. I selve lokalet  
er der et neutralt hvidt lys (3500 K), mens belysningen 
foran smartboardet er slukket. Lyset i loftet er suppleret 
med en varmere tavlebelysning (3000 K) ved siden af 
smartboardet og kølig (4000 K) wall-wash på  
vægfladen modsat vinduerne.  
Foto: Søren Aagaard, ©Zumtobel

Lysscenarie Frisk  

– for fokus på lærer og koncentration i rummet. I rummet 
er belysningen intens og kølig (5000 K) med dæmpet lys 
foran smartboardet. Det suppleres af varmere (3000 K) 
belysning ved siden af smartboardet og på læreren, samt 
wall-wash på væggen modsat vinduerne.  
Foto: Søren Aagaard, ©Zumtobel

Lysscenarie Roligt  

– for lysrum omkring eleverne i klassen og hyggelig stem-
ning. Dette belysningsscenarie giver et varmt lys (3000 K) 
både i rummet og ved smartboardet, og er suppleret af en 
dæmpet wall-wash belysning på bagvæggen.  
Foto: Søren Aagaard, ©Zumtobel

Herstedlund skole i Albertslund
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LYSDESIGN  
DER UNDERSTØTTER INDLÆRING

På den nyopførte internationale skole i Nord-

havn bærer designet præg af et stærkt fokus 

på gode dagslys- og kunstlysforhold. I de mest 

brugte undervisningsrum er det tilstræbt, 

at der kommer dagslys ind i rummet fra 

to sider. De varierede vinduesstørrelser er 

med til at skabe et dynamisk udtryk i faca-

den, der sikrer udsyn fra forskellige steder 

i rummet samt en spændende og varieret 

dagslysfordeling. 

Den elektriske belysning i klasseværelserne 

er baseret på et dynamisk lysdesign, der ef-

terligner de naturlige ændringer i dagslyset 

henover dagen. Den dynamiske belysning 

er designet, så den understøtter de stu-

derendes koncentration og læring og kan 

tilpasses de forskellige aktiviteter, der foregår 

i løbet af dagen: fordybelse, læsning eller 

gruppearbejde. 

Den elektriske belysning er dagslysstyret, designet med fire forskellige  
belysningsscenarier, der har forskellige kombinationer  

af lysstyrke og -farve, samt opadrettet og nedadrettet lys.  
Foto: ©C.F. Møller Architects, Adam Mørk.TV: Glasset i vinduerne er baseret  

på nyeste glasteknologi og sikrer dermed  
et godt dagslys med høj farvegengivelse,  

men filtrerer stadig infrarøde  
stråler og solvarme fra.  

Foto: ©C.F. Møller Architects, Adam Mørk. 
 

TH: Ved hjælp af sensorer reguleres  
lysintensiteten og farvetemperaturen  

i klasselokalerne automatisk  
i forhold til dagslyset udenfor. 

Den dynamiske belysning  

understøtter elevernes performance,  
sociale adfærd og fysiske sundhed.  

Foto: ©C.F. Møller Architects, Adam Mørk.

Copenhagen International School i Københavns Nordhavn
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DTU Skylab i Kgs. Lyngby

DYNAMISK OG VARIERET LYS  
SKABER ET KREATIVT MILJØ 

Med et svævende mødelokale, værksteder 

og et flydende gulv med plads til events har 
DTU forvandlet en tidligere værkstedshal 

fra 1970’erne til en succesfuld innovations-

hub. Ved at koble dagslys med dynamisk 

og varieret LED-lys inviterer DTU Skylab til 

innovation og nytænkning hele døgnet. 

Bygningens tre facader er i sin renoverede 

udgave gennembrudt af åbninger for rigelig 

adgang af såvel himmellys som direkte sollys. 

Åbningerne er defineret ud fra bygningens 
struktur og er placeret, så der opnås opti-

male dagslysforhold.

Lysets varierende farvetemperaturer, den 

skiftende lysintensitet og det frie ind- og 

udkig på tværs af de indre strukturer giver 

variation og poesi.

Lyssætningen kan også manuelt indstilles 

i flere niveauer, som danner nære ”lysrum 
i rummet”. Det er brugeren selv, der aktivt 
ændrer på lyset, og denne dynamik skaber 

overraskelser i fællesrummet. Lyset skaber 

fokus og nysgerrighed og inviterer til at se 

livet i et nyt perspektiv. Derved understøttes 

studenterinnovation og entreprenørskab.

I DTU Skylab er der arbejdet med trans-
parente glasvægge samt zoner, som kan for-

størres og formindskes efter brugernes behov. 
De frie ind- og udkig på tværs af de indre 

strukturer understøttes af lyset, som skaber 
variation. Foto: Stamers Kontor.

Skybox er et skriggult og nærmest frithængende  
mødelokale, hvorfra der er frit udsyn til de øvrige områder  

i Skylab. Lyset kommer fra lysstofrørsarmaturer,  
som er placeret på kryds og tværs i loftet. Trods den irregulære  

opsætning er helhedsindtrykket visuelt roligt.  
Foto: Stamers Kontor.

I auditoriet er belysningen tilpasset en meget fleksibel indretning. 
Lamperne er monteret på broer under taget og løser hver især en 
specifik opgave i forhold til dagslysindfald og aktivitet. 
I perioder bruger iværksætterne hele deres vågne tid  
i laboratoriet, og kunstlyset er derfor designet til at  
understøtte døgnrytmen. Om morgenen er det klare kølige lys mest 
fremherskende, mens det om aftenen glider over i varmere toner.  
Foto: Christina Hauschildt.
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LYS OG ENERGI

DAGSLYS, LED  
OG ENERGIBESPARELSE

Regeringens energiaftale fra 2012 
indebærer blandt andet, at hele 
Danmarks CO2-udledning i 2020 
skal være 34 % mindre, end den 
var i 1990, og at energiforbruget 
skal være faldet med 12 % i 2020 
i forhold til 2006.
Sammen med elafgifterne er Byg-

ningsreglementet regeringens in-

strument til at regulere forbruget 

af el og varme i både nye og re-

noverede bygninger. Da belysnin-

gens andel af en bygnings samlede 

elforbrug er stor, er regeringens 

strategi at spare på forbruget til 
belysning og at bruge dagslys som 

den primære lyskilde. 
Heldigvis er potentialet for at ned-

bringe energiforbruget til belysning 

stort. I relativt smalle bygnings-
kroppe vil et veldesignet dagslys 

kunne eliminere behovet for kun-

stig belysning en stor del af årets 
lyse timer. Da der er tæt samspil 
mellem dagslys, kunstlys og elfor-

brug, spiller reduktionen af den 

elektriske belysning i driftstiden 
en væsentlig rolle for energirigtig 
belysning. Store mængder af dagslys 
kan dog medføre ulemper såsom 
blænding og overophedning, som 
det er vigtigt at kompensere for. 

LED-revolutionen 

Især det verdensomspændende be-

hov for at spare energi har væ-

ret den store katalysator for ud-

viklingen af LED til belysning. 
hvilket er gået særdeles stærkt. 
Udvalget på markedet er stort og 
varieret, og prisen for energieffek-

tive LED-produkter af god kvalitet 
er reduceret kraftigt. Sammenlig-

ner man med tidligere lyskilder, 

er LED-produkter af god kvalitet 
mere robuste, mere energieffektive 
og er i mange tilfælde også bedre, 
hvad lyskvalitet angår. 

Anlægsudgifter versus 
driftsudgifter 

Når der vælges belysningsanlæg 
til et byggeri, er det ofte kun an-

lægsudgifterne, der indgår i de 
økonomiske overvejelser. Dette er 
imidlertid ikke hensigtsmæssigt, 
da det billigste anlæg i længden 
kan blive det dyreste på grund af 
vedligeholdelsen og elforbruget. 
Anvendelse af bedre lyskilder, lam-

per og mere avanceret lysstyring 

giver større anlægsudgifter, men 
kan medføre både bedre forhold for 
brugerne og lavere driftsomkost-
ninger. Derfor bør man altid lave 
en ”total-cost-of-ownership”-be-

regning og vurdere de samlede 

omkostninger til både anlæg og 
drift af belysningsanlægget.

“LED bliver bedre og bedre. Men det er stadig en 
teknologi, som ikke er færdigudviklet. Vi ser mange 
børnesygdomme, og man skal se sig godt for,” 
PAUL MICHAEL PETERSEN, PROFESSOR, DTU FOTONIK,2017

“Spar energi, penge og skab gode forhold for bruger-
ne. Vælg lyskilder af høj kvalitet, med lavt energi-
forbrug og lang levetid. En kombination af godt og 
hensigtsmæssigt lysdesign og energieffektiv teknologi 
giver den mest bæredygtige belysning.” 
ANNE BAY, DIREKTØR, DANSK CENTER FOR LYS, 2017

LED – FREMTIDEN ER NU

Det rigtige valg – teknisk set

Lysdioderne er fremtidens lyskilde og har allerede udkonkurreret de fleste andre lyskil-

der inden for både lyskvalitet, effektivitet og miljømæssige hensyn. En lysdiode kaldes 

også LED, som står for Light Emitting Diode. Lysdioder indeholder hverken kviksølv, 

glas eller gasser under tryk og er derfor mere robuste overfor ydre påvirkninger end 

mange andre typer lyskilder.

Hvornår skal jeg vælge LED?

LED-teknologien giver mulighed for at lave god og energieffektiv belysning, der lever 

op til nutidens krav. Vælg belysningen ud fra en totaløkonomisk overvejelse. Husk at 

tage med i overvejelserne, at godt lys giver et produktivt og sundt arbejdsmiljø. 

Er kvaliteten god nok?

Belysning, der alene vælges efter økonomiske eller energimæssige overvejelser, sikrer 

sjældent en god lyskvalitet. Vælg lyskilder af høj kvalitet, med lavt energiforbrug og 

lang levetid. Energiregningen sænkes, der skal mindre vedligeholdelse til, og man 

undgår unødvendige udskiftninger. Brug avanceret styring der, hvor det batter. Sørg 

derfor for, at både lysdesignet og teknikken er i orden. 

 ØVERST: White House i Esbjerg er tænkt som en kvalitativ 
arbejdsplads med fokus på dagslys, udsyn og stor fleksibilitet på 

arbejdspladsen. Den generelle rumbelysning supplerer dagslyset og 
skaber et godt arbejdsmiljø med lavt energiforbrug.  

Foto: ©Focus Lighting, Helene Høyer Mikkelsen.

MIDT: COWIs hovedsæde i Lyngby. Ved at udskifte den  
eksisterende belysning til LED har det været muligt at hæve det  

generelle belysningsniveau og samtidigt spare 50 % på energi- 
forbruget. Alle armaturer reguleres automatisk i både styrke  

og farvetemperatur i forhold til dagslyset udenfor.  
Foto: COWI.

NEDERST: Udskiftning af belysning i tre af Novozymes fabrikker 
har givet en energibesparelse på 4.600 MWh om året. Der vil ikke 

være nogen udskiftning af lyskilder i de nye LED-armaturers leve-
tid, hvilket sparer vedligeholdelsesomkostninger, og man undgår at 

genere produktionen og medarbejderne.  
Foto: Philips Lighting.
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Dansk Metal i København

DAGSLYS OG INTELLIGENT 
KUNSTLYS I KONTORMILJØET

Kunstlyset ligner dagslyset – rigeligt og vari-

eret. I Dansk Metals nye forbundshus spiller 

dagslyset en vigtig rolle for medarbejderne. 

Der er nok af det, og det kan afskærmes, så 

det kan tilpasses den enkelte medarbejder. 

Når dagslyset ikke er tilstrækkeligt, hjælper 

kunstlyset automatisk til: Kunstlyset er ind-

stillet til døgnrytmelys. Lyset er om dagen 

opfriskende køligt ligesom dagslyset og un-

derstøtter koncentrationen. Om aftenen og 

i pauserum er lyset varmt og fremkalder en 

mere tyst og hyggelig stemning.

Overalt er der lyse farver og en rolig og 

indbydende atmosfære. Blandt andet ved 

hjælp af loftsbelysningens ”tilfældige” op-

hængningsmønster og det hvide lys’ nuancer 

opleves kunstlyset varieret og stimulerende. 

Den meget vigtige personlige tilpasning 

sker ved hjælp af arbejdslamper.

Den smalle bygningskrop giver plads til 
arbejdspladser ved vinduerne og funktions- 

og møderum i bygningens kerne. Lampernes 
uregelmæssige ophængning skaber variation, 

og det individuelle lys sikres med arbejds-
lamper. Lyse overflader og masser af dagslys 

skaber et rart og effektivt visuelt miljø. 
Foto: Dansk Center for Lys

I arbejdsområderne indstilles det hvide 
lys automatisk til at efterligne dagslyset 
trinløst i et farvetemperaturinterval fra 
3000 til 6500 K. Lyset understøtter dermed 
medarbejdernes oplagthed og – alt efter 
rum og tidspunkt– aktiviteterne.
Foto: Anders Sune Berg.

Her illustreres tydeligt, de muligheder, farvestyringen  
af de hvide lys, giver. Denne løsning bliver mere og mere  
udbredt både i kontormiljøer, i skoler og i plejesektoren. 

Foto: Anders Sune Berg.
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Tegnestue for Gottlieb Paludan Architects i København

HELSTØBT BALANCE 
MELLEM KUNSTLYS OG DAGSLYS

I Nordhavn er et pakhus fra 1958 ombygget 

til tegnestue for Gottlieb Paludan Architects. 

Tegnestuen har selv stået for indretning og 

lysdesign. Sigtet var at skabe en energiøko-

nomisk belysning, der opleves balanceret 

og hensynsfuld med fokus på rummets 

kvaliteter og brugernes komfort.

Tegnesal og mødefaciliteter er indrettet i 

et stort, højloftet rum, der får dagslys fra to 

langsgående ovenlys og store vinduespar-

tier i facaderne. Den kunstige belysning er 

dagslysreguleret og nøje afstemt i kølige og 

varme toner, hvilket styrker dagslysfornem-

melsen i rummet og understøtter rummets 

forskellige funktioner. I den indre mødeboks 

er lyset tændt hele arbejdsdagen for at signa-

lere imødekommenhed og tilgængelighed. 

Efter lukketid fyldes tegnesalen af en svagt 

lysende glød.

Det præcist indregulerede lys fra forskellige  
typer armaturer fremhæver rummets arkitektur  

og indretning og understøtter de forskellige funktioner  
som tegnebordsarbejde, møder, bibliotek og pauser.  

Foto: Jens Frederiksen.

I dagtimerne belyses rummets gavlvægge,  
loft og ovenlys, så det øger indtrykket  

af dagslysindfald og får rummet til at virke 
velbelyst og levende. Et varmt, hvidt lys  

fylder rummet i takt med, at dagen  
går på hæld, så rummet opleves indbydende, 

selv når det er mørkt udenfor.  
Foto: Jens Frederiksen
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VÆLG DET RIGTIGE LYS  

LAMPER  

OG LYSKOMFORT

Begrebet lyskomfort dækker over 
alt, hvad der foregår i brugernes 
synsfelt. Er der nok lys? Er der lys 
de rigtige steder? Blænder lyset el-
ler flimrer det? Danner lyset hårde 
skygger, eller er lyset meget diffust? 
Passer lyset til den enkeltes syn og 

opgaver? Når det gælder kunstlys, 
er brugernes oplevelse derfor be-

stemt af to ting: Hvordan lyset fra 
lamperne får omgivelserne til at se 
ud, og hvordan de selv er at se på. 
God lyskomfort er afgørende for, 
hvor godt vi ser, for opfattelsen 

af omgivelserne og for om øjnene 

bliver trætte.

Armaturvalg 

Valget af armaturer går ofte i én 
af to retninger: Lamper kan have 
en tydelig æstetisk dimension og 
indgå i rummets design, eller de 
kan forsøges indpasset eller måske 
endda helt integreret i f.eks. loftet. 
Uanset hvilken løsning der vælges, 
skal man være meget opmærksom 
på den stærke indflydelse, arma-

turerne selv har på lyskomforten. 

LED-lamper 

Moderne LED-belysning kan være 
helt fantastisk – og det modsatte. 
LED’er er i sig selv meget energi-
effektive, og så er de ideelle til lys-
styring. Da hver LED er ganske lille 

og udsender et meget koncentreret 

lys, er der mulighed for at forsy-

ne dem med meget effektive lin-

ser, som styrer lyset præcis derhen, 
hvor det skal bruges. Disse faktorer 
gør tilsammen, at LED er fremti-
dens lyskilde, og så godt som det 
eneste, der udvikles på markedet i 
dag. De lysberegningsmetoder og 
standarder, som er gældende, er 
dog udviklet længe før LED’erne. 
F.eks. i et klasseværelse vil down-

lights kunne give en, efter bereg-

ningerne, perfekt lysmængde og 
-fordeling på bordene. Men armatu-

rerne kan være ganske små og give 
anledning til blænding, og det ofte 
koncentrerede lys fra LED’er kan 
medføre hårde skygger. Desuden 
kan lyset på vægge og lofter være 
meget sparsomt – og navnlig, hvis 

møbler og gulve er mørke og ikke 

reflekterer lyset rundt i rummet. 
Da de tekniske lysberegninger så-

ledes ikke siger alt, vil det være 
hensigtsmæssigt at teste forskellige 
løsninger i praksis, inden et stort 

projekt udføres. Det optimale er 1:1 
mock-ups i færdigmalede og møb-

lerede rum. Også visualiseringer af 
god kvalitet kan være af stor værdi 
til at vurdere lyskomforten tidligt 

i projekteringen og kan være en 
hjælp i et godt armaturvalg.

Dette nyindrettede kælderrum på  
Det Kongelige Bibliotek i Aarhus anvendes som 

studietorv og afslapningsområde.  
Der er intet dagslys, så lamperne skal alene 

tilgodese den visuelle komfort. Wallwashere langs 
rummets kanter skaber lyshed, og velafblændede 

spots med særlige linser danner øer af lys samt 
spænding og variation i lysfordelingen. 

Særlige spots på loftet mindsker kontrasterne. 
Foto: ©Arkitema Architects. Niels Nygaard.

“Det synes, som om de Lysstyrker, Tekniken i  
de sidste Aar har skaffet os for en billig Penge,  
er skaffet på Bekostning af Lysets Kvalitet, Skønhed 
og Sandhed. ”
POUL HENNINGSEN, LYSMAGER, POLITIKEN, 1924

“Samtidig er det lige så vigtigt i indendørs belysning, 
at man fornemmer, hvor lysudsendelsen kommer fra, 
så man ikke overraskes af blænding (…)  
Funktionaliteten er altafgørende!”
MADS ODGAARD, DESIGNER, LOUIS POULSEN, REFLECTIONS, 2017

“For at et Rum kan virke lyst og festligt, er det aldeles 
ikke nok at skaffe meget Lys. Hvis man blændes ved 
at se op i det, vil Rummet for lang tid forekomme En 
graat og slet belyst.”
POUL HENNINGSEN, LYSMAGER, POLITIKEN, 1924

HVAD HJÆLPER PÅ LYSKOMFORTEN

Fornuftig afblænding

Der bør ikke være direkte indkig til LED-lyskilden i brugssituationen.

Flere armaturer

Den samlede lysmængde fordeles på flere armaturer, der lyser svagere, og lysforde-

lingen kan dermed blive mere jævn.

Større armaturer

Lysudsendelsen kan fordeles på en større flade og eventuelt med bløde overgange.

Lyse vægge og lofter

Blænding skabes af store kontraster. Lyse omgivelser dæmper kontrasterne i synsfeltet.

Overgangszoner

Bløde overgange mellem rum med meget lys (f.eks. dagslys) og lidt lys.
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Domicil for Ingeniør’ne i Esbjerg

BELYSNING, 
SOM ER TIL STEDE

Det gamle Posthus i Esbjerg udgør et mo-

derne domicil for rådgivningsvirksomheden 

Ingeniør’ne. Belysningen har her fået lov til 

at have en markant tilstedeværelse i rum-

mene. Et centralt trapperum får dagslys via 

et stort ovenlysvindue og kunstlys fra store 

pendler, der udgør et samlende, funktionelt 

såvel som dekorativt element.

Receptionen og kantinen belyses med mat- 

sorte, halvforsænkede armaturer i to for-

skellige diamentre. Disse ret diskrete lam-

per skaber et let og varieret udtryk. Her er 

indretningen varm, og messingpendlerne 

skaber med et primært nedadrettet lys en 

hyggelig stemning. 

Kontorlandskabet på 1. sal belyses med store, 

cirkulære lamper, som samler uden at virke 

dominerende. En farvetemperatur på 3500 

K giver et behageligt arbejdslys. Armaturerne 

har et imødekommende udtryk og en farve, 

der spiller sammen med egetræspanelerne 

og det hvide loft. Et svagt oplys på 10 % 

skaber en god rumfornemmelse.

I stueetagen findes receptionen og kantinen, 
som er belyst med et matsort, halvforsænket, 

cirkulært armatur i to størrelser. Lamperne 
indgår funktionelt og diskret i både arkitektur 
og indretning. Messingpendlerne i receptionen 

spiller sammen med egetræsoverfladerne, og 
skaber med et primært nedadrettet lys en 

varm og hyggelig stemning.
Foto: ©Louis Poulsen, Jesper Ray.

TV: Der er åbnet op imellem de to etager  
med et trapperum, som forbinder etagerne.  

Under ovenlysvinduet hænger tre store pendler, 
der udgør den funktionelle belysning på trappen. 

Med deres tydelige tilstedeværelse  
udgør lamperne også et samlende og  

dekorativt element i det ellers åbne rum.
Foto: ©Louis Poulsen, Jesper Ray.

TH: På 1.sal består belysningen af store,  
cirkulære armaturer, der er ophængt i to højder. 

Visuelt samler lamperne det store, åbne  
kontorlandskab uden at virke dominerende.  

Da møbler og gulve er relativt mørke,  
er en smule oplys vigtigt.

Foto: ©Louis Poulsen, Jesper Ray.
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NÅR DØGNARBEJDE STILLER  
HØJE KRAV TIL BELYSNINGEN

Kontrolrummet i tilknytning til forbræn-

dingsanlægget Energitårnet er altid i brug. 

Det stiller krav til høj årvågenhed og gode 

synsvilkår døgnet rundt. Belysningens op-

gave er at støtte driftspersonalet med en 

både funktionel og stemningsfuld belysning. 

Rummet er dybt og har kun tre vinduer, 

hvilket giver risiko for blænding og oplevelse 

af store kontraster. De cirkulære, lofthængte 

armaturer skaber en generel, diffus belysning, 

som modvirker blændingen fra vinduerne. 

I dagtimerne giver den blå lysstribe langs 

loftkanten det indtryk, at der er et ovenlys 

længere oppe. Om natten dæmpes belys-

ningen væsentligt, og lysstriben langs loftet 

skifter til varm hvid. Det varme lys fremhæver 

væggenes træbeklædning, så rummet bliver 

mere komfortabelt for driftspersonalet, der 

arbejder om natten.

Det dybe kontrolrum fyldes af lys fra almenbelysningen i loftet, hvilket er 
behageligt for øjnene under det langvarige skærmarbejde. Langs den store 

vægramme omkring driftens mange monitorer sørger en svag belysning ligeledes 
for at udbløde kontrasten mellem de lysende skærme og bagvæggen. 

Foto: Jens Frederiksen.

Der er lys til opsyn og pauser døgnet rundt i kontrolrummet. 
Forskelle i lysets farver angiver rummets forskellige funktio-
ner, og hvilken tid på døgnet det er. Det varme lys ved køkken 
og spiseplads skaber en visuel zone med hyggelig stemning, der 
står i fin kontrast til den kølige dagslyssætning.  
Foto: Jens Frederiksen.

I aften- og nattetimerne skaber kunstlyset et varmt og 
behageligt lys i kontrolrummet, i god balance med den 
oplyste affaldssilo på den anden side af glaskarnappen.

 Foto: Jens Frederiksen.

Kontrolrum i Energitårnet i Roskilde
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TRIVSEL, SUNDHED 

OG PRÆSTATION

LYSET PÅVIRKER DIG

I de nordiske lande bruger vi op 

mod 90 % af vores tid indendørs, 
så indeklimaet bør prioriteres højt. 
Byggeriets beslutningstagere har an-

svaret for, at de fremtidige bruge-

re kan færdes i et sikkert og sund-

hedsmæssigt forsvarligt miljø. Et 
godt indeklima har stor indflydelse 
på trivslen i en bygning, og der-
med også på koncentration og pro-

duktivitet. Det kan også have stor 
indflydelse på trivslen uden for ar-
bejdstiden. Omkostninger til be-

handling af mennesker, der falder 

ud af arbejdsmarkedet, er store for 

både arbejdsgivere og samfundet.
Ved tidligt at tage stilling til god 
og sund belysning kan installati-

onsomkostningerne minimeres, og 

løsningen kan føre til bedre levevil-

kår for beboere og bedre arbejds-
miljø for medarbejdere.

Biologiske virkninger 

I skoler, hospitaler, plejecentre og 

på arbejdspladser installeres i dis-
se år det såkaldte døgnrytmelys. 
For selvom lys primært bruges til 
at se, så har det også ikke-visuel-
le virkninger. Forskningen har de 
seneste år øget vores viden om ly-

sets indflydelse på vores sundhed 
og trivsel. Man ved nu, at lysføl-
somme celler på øjets nethinde, de 
såkaldte ganglieceller, styrer vores 

døgnrytme. Denne opdagelse har 
givet et gennembrud i forståelsen 
af, hvordan lyset kan fremme akti-

vitet, øge koncentration, forebyg-

ge sundhedsproblemer og forbed-

re vores generelle velbefindende. 
Menneskets biologi har udviklet sig 
efter naturen, og derfor er dagsly-

set stadigvæk den bedste og mest 
hensigtsmæssige lyskilde. Men når 
dagslyset ikke er tilstrækkeligt, er 
godt kunstlys også vigtigt. Med det 
elektriske lys’ fremkomst er vi ble-

vet i stand til at have et højt akti-

vitetsniveau både dag, nat, som-

mer og vinter. De mange timer, 
vi tilbringer indendørs i kunstigt 

lys og i skæret af computerskær-
men, har vist sig at forstyrre vores 

døgnrytme. Derfor er det vigtigt, 
at det elektriske lys tager hensyn 

til vores fysiologi og benyttes med 

omtanke.

Naturlig variation

Med moderne døgnrytmelys kan 
både lysstyrken og farven regule-

res, så det efterligner de naturli-
ge variationer i dagslyset. På den 
måde påvirkes døgnrytmen, så man 
i dagtimerne holder sig mere frisk 

og motiveret, uanset om det er en 

gråvejrsdag eller en af de mørke-

ste vintermorgener. Der mangler 
dog stadigvæk et fyldestgørende 

videnskabeligt overblik over den-

ne type belysning og lysets biolo-

giske virkninger. Derfor skal dis-
se belysningssystemer kun bruges 

med den største omhu.

DTU Skylab i Lyngby. Belysningen skal frembringe gode visuelle  
betingelser, som ikke giver anledning til ubehag. På en arbejdsplads  
skal lyset tilpasses både arbejdets art og den enkelte persons behov. 
Hvis ikke lyset passer til synsopgaven, kan det medføre uhensigts- 
mæssige arbejdsstillinger, træthed og hovedpine. Dette kan nedsætte 
medarbejdernes effektivitet og produktivitet og i værste fald være 
medvirkende til længerevarende problemer, såsom stress og vinter- 
depressioner.  
Foto: Stamers Kontor

På fødestuerne på hospitalsenhed vest i Herning har man forsøgt at 
skabe en lys- og lydsætning, der skaber tryghed og ro for de føden-
de. Hospitalsbelysning har som regel to hovedfunktioner: Det ene er 
at opfylde synsbehovene for de ansatte på hospitalet, og den anden 
er at skabe et miljø, der er visuelt stimulerende for patienterne. Et 
godt lysdesign kan påvirke menneskers humør og følelse af velvære.  
Foto: Emil Sanggaard.

“Den grundlæggende tanke er ikke, at arkitekturen 
alene kan helbrede, men at den arkitektoniske ud-
formning udtrykt i dagslysets kvalitet, rummets stem-
ning, farver, lyd og muligheden for at være privat og 
tryg kan understøtte den heling, der finder sted både 
fysisk og psykologisk”
HELENDE ARKITEKTUR, 2011

“Productivity increases by 23 % from better 
lighting.”
WORLD GREEN BUILDING COUNCIL, 2013

“Man regner med, at 5-10 % af befolkningen lider 
af vinterdepression i større eller mindre grad.”
LARS VEDEL KESSING, SPECIALLÆGE, 2015

ET SUNDT INDEKLIMA MED LYS 

Lysstyrke og intensitet

Lysets styrke er ikke kun vigtigt for synet, også de biologiske virkninger afhænger af 

lysstyrken. Får vi ikke de lysmængder, vi naturligt har behov for, kan det føre til mistriv-

sel, stress og vinterdepressioner.

Farve

Lysets farve giver os visuelle indikationer om, hvilken tid på dagen og året det er. Far-

ven er også med til fysiologisk at regulere døgnrytmen og har endvidere indflydelse 

på vores følelser, humør og velbefindende. Specielt blåt lys af høj intensitet har stor 

effekt på døgnrytmen.

Timing og varighed

Varighed og timingen af lysets intensitet og farve kan styres, så belysningen har den 

største virkning på det rette tidspunkt. Hvis vores biologi kommer ud af balance, kan 

det betyde forringet arbejdsevne og lede til sygdom og langvarig sygemelding.

Omtanke

Lys har indflydelse på menneskets biologi. Vær varsom!
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SANSEVÆKKENDE  
OG BEROLIGENDE BELYSNING

Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital 

ønskede at give de fødende ekstra ro og 

tryghed under fødslen samt skabe en bedre 

og mere hjemlig fødselsoplevelse. Det førte 

til to nye specialdesignede sansefødestuer, 

hvor dynamisk LED-lys, lysende tekstilpaneler 

og beroligende lyd supplerer den kliniske 

indretning. Lys, billeder og lyd skaber til-

sammen et sanseprogram, der består af et 

velkomstprogram, et afslapningsprogram og 

et åndedrætsprogram. Derudover kan der 

vælges stemningslys uden lyd og billeder 

samt en neutral hvid belysning.

Fødeafdelingen har fået positive tilbagemel-

dinger fra de fødende kvinder, som oplever, 

at fødestuerne skaber en følelse af tryg-

hed og velvære samt, at de har en positiv 

indvirkning på smerteoplevelsen. I akutte 

situationer skaber fødestuerne ligeledes en 

rolig atmosfære. 

På hver stue er der installeret et lysende tekstilpanel på den ene væg, 
et lydanlæg og dynamisk LED-belysning langs væggene. Omkring 
fødelejet er placeret traditionelt dæmpbart hvidt lys. Hele løsningen 
kan nemt flyttes til andre lokaler.  
Foto: Philips Lighting.

Kvinderne oplever omgivelserne mere hjemlige, 
hvilket skaber ro og tryghed og dermed bedre 

smertehåndtering samt følelsen af en rød 
tråd gennem fødselsforløbet. Særligt i akutte 

situationer medvirker sansepåvirkningerne til 
at fastholde en rolig atmosfære.

Foto: Philips Lighting.

LED-belysningens farver skaber sammen med billederne på  
tekstilpanelet og lydanlæggets lydspor en sansemættet fødestue,  

der fremkalder en rolig og stimulerende atmosfære. Alle LED- 
armaturerne har et lavt energiforbrug og en levetid på 50.000 timer. 

Fotos: Philips Lighting.
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SUNDHEDSFREMMENDE 
DØGNRYTMEBELYSNING

Silkeborg kommune har opført et nytæn-

kende og moderne plejecenter. Det er de-

signet, så det tilgodeser beboernes behov 

for gode fysiske omgivelser. Der er installe-

ret fulddynamisk døgnrytmelys med RGB 

i 120 plejeboliger og tilhørende fælles- og 

personalerum. Døgnrytmelyset efterligner 

dagslysets rytme og farvetemperatur he-

nover dagen og medvirker til at regulere 

døgnrytmen. Bl.a. skal et blåtfrit lys i aften 

og nattetimerne bidrage til en bedre søvn. 

Lyset har en sundhedsunderstøttende   ef-

fekt  på en brugergruppe,   der   ofte  ikke   har   

mulighed  for   at opholde sig ude i dagslyset. 

Kunstlyset anvendes derfor som lysstimuli 

mod agiteret og indesluttet adfærd og til 

behandling mod vinterdepressioner. Må-

let med det døgnrytmestimulerende lys er 

blandt andet at gøre beboerne roligere og 

mere oplagte midt på dagen, samt at give 

dem en bedre søvn og reducere brugen af 

antidepressiv- og sovemedicin.

Brugen af døgnrytmelys i plejesektoren tager udgangspunkt i nyere forskning 
på området. Meget tyder på, at en stimulering af den naturlige døgnrytme kan 

forbedre søvnen og gøre beboerne roligere. 
Foto: ©Lightcare, Lasse Kruse Larsen.

TV: Fulddynamisk døgnrytmelys er et lysstyringssystem,  
der hjælper til at synkronisere brugerens døgnrytme  

ved bl.a. at simulere et daggry i belysningen i de tidlige  
morgentimer og skumring i eftermiddagstimerne.

TH: Det varierende lys er baseret på individuelle behov,  
og tager også udgangspunkt i personalets behov for god arbejds-
belysning. Betjeningen af lysanlægget er brugervenlig, og gør det 

muligt for beboere og plejepersonale at tilpasse belysningen til 
brugssituationer og arbejdsopgaver 

Foto: ©Lightcare, Lasse Kruse Larsen.

Marienlund Plejecenter i Silkeborg
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HELBREDENDE DAGSLYS 
OG KUNSTLYS

Omgivelserne og søvnmønstret har stor be-

tydning for sindslidendes mentale tilstand. 

Derfor er belysningen på Psykiatrisygehuset i 

Slagelse baseret på tydelighed, funktionalitet 

og genetablering af døgnets rytme. Dagsly-

set markerer opholdszoner og adgangsveje 

og skaber visuelle forbindelser indenfor og 

til verden udenfor. Kunstlyset er baseret 

på den seneste forskning inden for døgn-

rytmebelysning. Det reguleres i forhold til 

dagslysets foranderlighed og understøtter 

patienternes biologiske behov og psykiske 

velbefindende. 

Kunstlyset består af specialdesignede LED-ar-

maturer med avanceret dagslysstyring, hvor 

både armatursammensætning, farve og 

styrke ændres i takt med dagslyset uden-

for og husets aktiviteter. Der er anvendt en 

brugervenlig styringsmodel, hvor der ikke 

stilles krav til personale og patienter i det 

daglige, samtidig med at energiforbruget 

optimeres og driftsøkonomien tilgodeses.

Kunstlyset styres af dagslyssensorer, der ændrer lyskildernes styrke og farve 
gennem 3-5 scenarier, når mørket falder på. Lyset dæmpes og bliver varmere for 

at understøtte patienternes naturlige døgnrytme. Variationen mellem lyse og 
mørke områder gør det nemt for patienterne at orientere sig og finde vej. 

Foto: Karlsson Arkitekter/VLA, Jens Lindhe.

TV: Hospitalets karakteristiske 
farver giver identitet og karakter  

til hospitalets forskellige områder.  
Lyset fra wallwashers markerer  

kulørte overflader, som for eksempel  
væggen ind mod patienternes værelser. 

Foto: Karlsson Arkitekter/VLA, Jens Lindhe.

TH: Lys fra patientstuerne giver lys  
til patientafsnittets gårdhaver og afspejler liv  

og aktivitet, når mørket falder på.  
Murværket belyses af afskærmende armaturer,  

så generende lys fra gårdhaven undgås. 
Foto: Karlsson Arkitekter/VLA, Jesper Ray.

Psykiatrisygehuset i Slagelse
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LYS SKABER ASSOCIATIONER

STEMNING  

OG RUM

Lys er et middel til at skabe stem-

ninger i rum. Ikke alene gengiver 
det rummet alt efter den måde, 
det belyser overflader og objekter 
på, det kan også fortælle histori-
er og skabe stemninger gennem 

de associationer og erindringer, 

der vækkes. Lysets visuelle egen-

skaber, som intensitet, farve og 

retning, skaber ofte erindring om 
steder eller situationer med sam-

me lysmæssige egenskaber; f.eks. 
kan rum, der er kraftigt belyst 
oppefra med kølig og diffus be-

lysning, give associationer til det 

udendørs dagslys. Mens rum, der 
er belyst nedefra af enkeltståen-

de dæmpede og varme lyskilder, 
kan minde om teatrets historie-

fortællende mørke. Kunstlyset kan 
også skabe stemning i rummet; 
som solskinnet gennem et vindue 

og refleksionslyset fra gulvet, der 
spredes blødt og varmt i rummet. 

Informationer fra omgivelserne

Stemning hænger nøje sammen 
med den følelse og øjeblikkelige 

sindstilstand, man kommer i, i en 

bestemt lyssituation. Den stem-

ning, som lyset skaber, er derfor 

medvirkende til, at man lynhurtigt 

kan vurdere et rums anvendelig-

hed. Er rummet varmt og hygge-

ligt, kedeligt eller stimulerende? 

Stemningen indikerer også rum-

mets funktion ved f.eks. at virke 
huleagtigt, værkstedsagtigt eller 
kirkeagtigt. Ofte vil man gerne 
have, at lysets stemning er i over-

ensstemmelse med rummets funk-

tion. Det skaber en umiddelbar 
forståelse af rummet. Omvendt 
kan en stemning, der er i mod-

strid med rummets funktion, ska-

be forvirring, men også spænding 
og dynamik. 

Stemningsskabende lysdesign

Lysets stemningsskabende virknin-

ger opleves subjektivt og hænger 
sammen med tidligere oplevelser, 

kulturel og klimatisk baggrund. 
Alligevel er der tendens til, at man-

ge mennesker opfatter stemning 

på den samme måde og deler de 
samme associationer. Lysdesigneres 
arbejde hviler på et helt repertoire 
af stemningssættende virkemid-

ler, baseret på erfaring med hvor-
dan belysningen påvirker et rum, 
både gennem egne iagttagelser 
og andre menneskers udtalelser. 
Kommunikationen om rummets 
stemning, hvordan det skal træde 
frem og hvilke associationer der 

skal skabes, er derfor en vigtig 

del af et lysdesignprojekt. 

“Lysdesign bliver ikke længere opfattet  
som et overgreb på bygningen. 
Det handler mere om, at bygningen  
bliver undersøgt af lyset. En form for iscenesættelse. 
En bygning er et statisk værk, men lyset  
kan tilføre en flygtighed og finde  
bygningens åndedræt…” 
JESPER KONGSHAUG, 2016

“Man kan anvende de kostbareste stoffer, fløjl  
og hermelin – under det fatale lys bliver  
alt fladt og stofløst. De dyre ting ser billige ud.  
Paa teatret kan man få gavnlig lære om,  
at det ikke er den absolutte lysmængde,  
det kommer an paa. Det afgørende er  
maaden lyset falder paa.”
STEEN EILER RASMUSSEN, 1957

Samspillet mellem lys og materialer skaber en afslappende  
og indbydende stemning i svømmehallen på Slagelse 
Psykiatrisygehus. Lyset fremhæver den varme glød fra de 
træbeklædte vægge og står i fin kontrast til det oplyste  
turkisfarvede vand, der skaber associationer til  
sydens varme og farver.  
Foto: Karlsson Arkitekter/VLA, Jens Lindhe.

HVORDAN OPNÅS DEN RETTE STEMNING I RUMMET? 

Kom i dialog om rummets stemning

Tal med lysdesigneren om rummets stemning. Hvad skal rummet kunne – hvilke as-

sociationer skal vækkes? Bed om projektmateriale, der kan anskueliggøre rummets 

stemning. Fuldskala-tests er en god investering, der giver mulighed for at se på og 

diskutere lysets stemningsskabende virkninger i rummet. 

Hvor genkendeligt skal rummet være?

Belysningen kan præcisere eller sløre det fysiske rums fremtræden. Det er vigtigt at 

gøre sig klart, hvad der er væsentligt for rummets brug. En stemning kan virke forstyr-

rende for rummet i nogle sammenhænge og befordrende i andre. 

Dagslys

Vær opmærksom på de stemninger og associationer, der kan opstå med det for-

anderlige dagslys som lyskilde i rummet og på de spændende stemninger, der kan 

opstå med dagslyset i mødet med kunstig belysning. Dagslyset skaber en væsentlig 

mental kobling til omgivelserne udenfor rummet og lynhurtig information om, hvilket 

tidspunkt det er på dagen. 
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LYSET UDFOLDER  
FORTÆLLINGEN OM VADEHAVET

I Vadehavscentret bringes de besøgende 

ind i Vadehavets verden i den smukt isce-

nesatte udstilling ” Trækfuglenes Vadehav”. 
Specialfremstillede armaturer og raffineret 
belysningsteknologi løfter formidlingen om 

fugle og landskab til en poetisk fortælling, 

der er skabt i krydsfeltet mellem det klassi-

ske kunsthåndværk, udstillingsdesignet og 

udstillingsbygningens arkitektur. 

Lysdesignet indgår i et nøje balanceret samspil 

mellem udstillingsrummenes dagslys, de 

forskellige udstillingsobjekter og formidlende 

installationer. Store dele af belysningen er 

specialdesignet direkte til udstillingen og 

bringer de udstillede elementer i fokus sam-

tidig med, at det skaber en gennemgående 

reference til himmelens indtagende pastel-

farver og vadehavets magiske horisonter. 

I udstillingsrummet med installationen ”Den digitale ornotologi” er loft og vægge belyst,  
så de letter visuelt og skaber en skyagtig baggrund i relation til konstruktionen  

af 563 lysende LCD-skærme, der illuderer trækfugles lys og farvespil i bevægelse.  
Foto: Adam Mørk.

TV: I udstillingsrummet ”Trækfuglenes anatomi” 
refererer den specialdesignede lysrig  

til fuglens rygrad. Udstillingen handler om  
fuglenes anatomi, og derfor er belysningen  

kontrastfyldt, nærværende og lokal for  
at sætte fokus på de udstillede elementer.  

Foto: James Medcraft.

TH: Nøje udvalgte, dichroiske filtre farver  
lyset subtilt og skaber en omsluttende  

farvesætning i himmelens smukke nuancer.  
De specialdesignede lysbarrer er lette og  

reflekterende, og de enkelte armaturer klemmer  
sig fast på toppen af barren og kigger  

ned som fugle på en gren.  
Foto: James Medcraft.
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KUNSTLYS  
I SAMKLANG MED DAGSLYS

Om vinteren er dagslyset sparsomt i Grøn-

land, og om sommeren rækker det særlige 

arktiske dagslys ikke tilstrækkeligt langt ind 

i Nunatta Atuagaateqarfia’s dybe rum. Med 
store dagslysvariationer året igennem har 

kunstlyset stor betydning for atmosfæren 

og arbejdsmiljøet i biblioteket. Efter en gen-

nemgribende renovering er biblioteket det 

første store byggeri i Grønland, der er ind-

rettet med døgnrytmelys. 

Belysningsanlægget består af indbyggede 

belysningsarmaturer med cirkulær afskærm-

ning programmeret til døgnrytmelys, der 

både skifter i farve og intensitet. Desuden 

er små, kipbare indbygningsspot placeret 

symmetrisk i felter i loftet. Til daglig styres 

belysningen automatisk efter et astronomisk 

ur med dagslyssensor. Farvetemperaturen 

skifter fra det varme morgenlys (2700 K) 

til det kølige lys midt på dagen (6500 K) 

og mod det varme aftenlys (2800 K). Det 

kølige lys midt på dagen giver et boost af 

lys og energi til bibliotekets brugere.

Nunatta Atuagaateqarfia, Grønlands  
Landsbibliotek i Nuuk er et lokalt  

kommunebibliotek og Grønlands nationalbibliotek. 
Biblioteket ligger i det centrale Nuuk og har b.la. en 

Groenlandica-afdeling, der sikrer bevarelse  
af den nationale kulturarv og historie. 

Foto: ©Nunatta Atuagaateqarfia, Felicia Lensborn.

Det har været et stort ønske at få en fleksibel  
grundbelysning til biblioteket, da rummene ofte  

anvendes til sociale aktiviteter bl.a. trommedans,  
teater og udstillinger. Belysningen er zoneinddelt  

og styres både på tablet og trykpaneler på væg.  
Hvis der er behov for en særlig belysning,  
f.eks. aftenstemningslys, kan lyset dæmpes  

i de enkelte felter.
Foto: Nunatta Atuagaateqarfia,  

Marie Harpøth Poulsen.

Nunatta Atuagaateqarfia, Grønlands Landsbibliotek i Nuuk

Kunstlyset er programmeret til at følge dagslysets 
naturlige rytme. Om morgenen og sent på  

eftermiddagen er lyset varmt, og midt på dagen 
kraftigt og køligt. Herved kompenserer kunstlyset  

for det sparsomme dagslys, på en måde,  
som synes naturlig. 

Foto: © Nunatta Atuagaateqarfia,
Marie Harpøth Poulsen.
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FARVERIG BELYSNING 
OG LAVERE ENERGIFORBRUG

Vandhuset i Hjørring, Park Vendia, har udskif-

tet de eksisterende 400 W armaturer til nye 

energibesparende LED-armaturer. Denne 

udskiftning giver både en bedre lyskvalitet, 

nye og spændende lysforhold for svømme-

hallens brugere, og store energibesparelser 

for Hjørring Kommune. 

De nye RGB-armaturer, der belyser svømme-

hallens loft, understreger rummets særlige 

udformning. Armaturerne gør det muligt 

at belyse svømmehallen med et væld af 

forskellige farver. Styringen er delt op, så 

svømmehallens forskellige bade- og funk-

tionsområder kan belyses forskelligt. 

Den store besparelse på driftsbudgettet 

bruges bl.a. til at afholde større events og 

svømmestævner i svømmehallen. Hjørring 

Kommune har herved opnået en stor mer-

værdi for de besøgende i hallen samt et 

stigende antal gæster.

Det farvede lys skaber lysstrejf og skyggetegning  
på svømmehallens loft. Belysningen giver mulighed 

for at skabe forskellige farvemæssige kombinationer, 
der giver nye visuelle oplevelser og spændende 

stemninger for svømmehallens besøgende  
ved højtider eller events. 

Foto: Peter Halskov.

De nye armaturer med LED’er
af høj kvalitet er monteret på hallens spær.  

Foto: Peter Halskov.

De nye LED-armaturer giver en  
bedre farvegengivelse end de forrige 
armaturer og understøtter hallens 
karakteristiske arkitektur  
og materialeoverflader.  
Foto: Peter Halskov.

Vandhuset i Hjørring
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DAGSLYS STIMULERER ATLETERNE

Det er sjældent, at der er integreret dagslys i 

en sportshal, da dette nemt kan medføre risiko 

for blænding. Men i Hal C på Christianshavn 

er der opnået indbydende lysforhold til idræt, 

gennem en kombination af lysbånd i taget 

og facadevinduer. Den elektriske belysning 

er derfor sjældent nødvendig i dagstimerne. 

I sportshallen er vinduernes størrelse og 

placering optimeret til at sikre gode dags-

lysforhold, samtidig med at blændende sol- 

 indfald mindskes. Dette medfører, at lyset i 

rummet ikke reducerer synsevnen, og at de 

sportsudøvende kan orientere og bevæge 

sig frit uden visuelle gener. Resultatet er et 

velbelyst rum med en energieffektiv belys-

ning, der giver brugerne et godt udsyn til 

omgivelserne.

I selve sportshallen er der i taget udført tre lysbånd på i alt ca. 60 m2.  
De er med til at skabe de rette synsbetingelser  

for visuelle opgaver forbundet med sportshaller.  
Foto: ©Velux. Stamers Kontor.

TV: Den nye multihal, Hal C, er opført  
i historiske omgivelser på Holmen. 

Foto: ©Velux. Stamers Kontor.

TH: Samspillet mellem lyset fra vinduerne i tag og facade  
medfører, at dagslyset ofte er nok til at skabe et velbelyst rum.  

Foto: ©Velux. Stamers Kontor.

Hal C på Holmen i København



5
0

 /
 

LYSETS GUIDENDE EGENSKABER

WAYFINDING  

OG TRYGHED

Lys er et vigtigt guidende element 
i omgivelserne. Instinktivt drages 
vi mod lys – om det er i naturen 

eller i bebyggede omgivelser. Øjet 
drages mod de lyseste områder 
samtidig med, at lyset gør det mu-

ligt at aflæse de fysiske omgivelser. 
Når det er mørkt udenfor, bruges 
lys til at skabe lysende kendetegn 

eller til at belyse dele af omgivel-

serne, så man kan orientere sig og 
færdes sikkert i mørket. Mulig-

heden for at orientere sig i om-

givelserne er helt essentiel for os 

mennesker og skaber en følelse af 

tryghed, når man færdes i mørket 
eller et visuelt svært tilgængeligt 
sted. Det kan være på en sti langt 
fra andre belyste udendørsområ-

der, i en storby med overflod af 
lysende og belyste elementer eller 

inde i en stor bygning. 

Informative omgivelser

Wayfinding er et af lysdesignerens 
basale vidensområder og bearbej-
des nøje i forhold til de specifik-

ke omgivelser. Lys og fravær af 
lys samt lysets farvetoner bruges 

således til at betone omgivelserne 
på forskellig måde og give direk-

te eller indirekte information om 

retning, vigtige elementer eller be-

stemte funktioner. Indendørs er 
både dagslys og kunstig belysning 

effektive til at skabe lyse områ-

der, der markerer særlige funkti-
oner, opholdsarealer og informa-

tion om udgange samt veje videre 

i bygningen.

Innovativt design

Både arkitekturen og belysnin-

gen kan blive bedre, hvis wayfin-

ding bruges som incitament til at 

formgive og lysgive. Derfor skal 
wayfinding ikke opfattes som en 
spændetrøje for planlægningen 
– men som en anledning til at 

opnå innovative designløsninger. 
Stationspladsen omkring Nørre-

port Station er et godt eksempel 

på, hvordan lysende og belyste 
elementer skaber overblik over 

hele den travle stationsplads og 

dens væsentligste elementer. Det 
er nemt at se, hvor man skal hen, 

og hvad man kan bruge pladsen 

til. Nedgange til perronerne, kio-

sker og cykelparkering befinder 
sig under store, hvælvede tage, der 
er belyst nedefra. Den udendørs 
cykelparkering er markeret af et 

genkendeligt mønster af lys, mens 

hele stationspladsen markerer sig 

i byrummet ved hjælp af de ly-

sende ventilationsrør, som med 

deres påmonterede bænke invi-
terer til ophold.

De lysende elementer og belyste overflader på  
Nørreport station guider både ved at markere 

pladsen som et særegent byrum og ved at markere 
pladsens forskellige funktioner.

Foto: Jens Lindhe.

“ – bright areas suggest openness, while dark ones 
suggest enclosure and lack of escape.”
MALCOLM INNES, LYSDESIGNER, 2012 

“Det er dyrt for et hospital, at patienter 
og pårørende ikke kan finde rundt, 
og det stresser både dem og personalet.”
ANNE CORLIN, ARKITEKT,  2014 

“The premise of wayfinding design is to plan  
for people’s behaviour in the real setting, that is,  
to design for their ability to perceive, select and  
understand information when faced with dense  
and stimulus rich environments, to design for  
their ability to understand the spatial characteristics  
of settings and their movements through them and 
finally, to design for their ability to develop  
decisions in order to reach destinations.” 
ROMEDO PASSINI, ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGIST, 1996

HVAD SIKRER WAYFINDING OG TRYGHED? 

Lysets egenskaber i relation til omgivelserne

Lysets intensitet, farve og retning har fundamental indvirkning på, hvordan de fysiske 

omgivelser fremstår i mørke og bidrager dermed til wayfinding og lysets trygheds- 

skabende egenskaber. Lys kan også skabe hierarkier: Hvad skal fange øjet først?

Opmærksomhed på modtageren

Fysiske og mentale faktorer, som f.eks. alder eller psykisk sygdom spiller en væsentlig 

rolle for evnen til at se og afkode omgivelserne. En god belysningsløsning skal derfor 

tage hensyn til brugerne. Er den til livlige børn i voksealderen eller til ældre mennesker 

med forringet syn på grund af aldring eller sygdomme?

Specifikke krav

Lovgivning sikrer ikke nødvendigvis de væsentlige lysforskelle, der skaber wayfinding. 

Stil derfor specifikke krav til lys, wayfinding og tryghed allerede i programfasen.

Samarbejde 

Det er vigtigt at etablere gode betingelser for dialogen, da effektiv wayfinding ikke 

kun involverer lysdesigneren, men også de aktører, der udformer de fysiske omgivelser 

som interiørdesignere, arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører. 
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Aalborg Havnefront

LYSET SKABER ATTRAKTIVE BYRUM

På Aalborg Havnefront tilfører lyset en unik 

mørkeidentitet. Belysningsprojektet er en 

del af omdannelsen af byens centrale hav-

nefront, som knytter middelalderbydelen 

og Limfjorden sammen. Målet er at skabe 

et sammenhængende og tillokkende by-

rum, som henvender sig til både borgere 

og turister. Belysningen understøtter dette 

ved at skabe en arkitektonisk attraktion med 

en række visuelle vartegn. 

Lyset faciliterer et aktivt udeliv ved at skabe 

indbydende byrum, der inviterer til ophold 

og rekreation og giver en helt anden op-

levelse i de mørke timer end den, der kan 

opleves i de lyse dagtimer. For at opretholde 

et sammenhængende og æstetisk udtryk 

både dag og nat blev lysdesigneren involveret 

allerede i projektets tidlige faser. Belysningen 

er generelt afblændet og rettet, så den ikke 

dominerer eller giver utilsigtede spejlinger 

og blænding. På den måde bevares områ-

dets naturlige kvaliteter, herunder særligt 

det frie udsyn over vandet.

Belysningen består af mange forskellige elementer  
– her med gobo-projektører monteret på mast, 

med hvidt lys på bevoksningen, pullerter og 
standerlampelignende lygter. Den lave belysning 

skaber lokale lysrum og inviterer til ophold. 
Foto: Martin Nordmark.

En boldbane ved Jomfru Ane Parken har fået sin 
helt egen, scenografiske belysning. Inde på banen 

kan funktionslyset manuelt tændes af banens 
brugere. Lyset slukker automatisk efter 45 minutter, 

hvorefter den scenografiske belysning med farvet 
lys tager over. Dette sikrer et lavt energiforbrug og 

markerer variationen mellem brug og iscenesættelse.
Foto: Ole Mikael Sørensen.

Al områdets belysning er indtænkt i projektet  
– selv funktionsbelysningen på trafikåren Nyhavns-

gade er løst med projektører på 12 m høje master.  
På pladsen beliggende forenden af Slotsgade findes 

en lavere belysning med lygter, hvis opale afskærm-
ning spreder lyset til de omgivende træer, som er 

yderligere belyst med nedgravningsarmaturer.
Foto: Martin Kristiansen.
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LYST OG VENLIGT  
PERRONRUM

Ny Nørreports underjordiske fjerntogsper-

ron er lang og smal. Før renoveringen var 

fjerntogsperronen et mørkt og utrygt sted. 

Med renoveringen og den nye belysning er 

der skabt et lyst og venligt stationsrum med 

en god oplevelse af tryghed.

Målet med den nye belysning er at skabe 

komfort, funktionalitet og tryghed for pas-

sagererne. Belysningsstrategien fokuserer 

derfor på at skabe tryghed ved at designe et 

lyst og venligt rum med velbelyste overflader 
og god tilgængelighed for alle mennesker. 

Strategien er desuden at guide passage-

rernes bevægelse og ophold på perronen 

med variationer i lyset, som for eksempel 

lyspletterne mellem søjlerne, som indbyder 

til ophold mellem søjlerne. 

Belysningsdesignet består af fire forskellige 
belysningselementer: et jævnt belysnings-

niveau på perronens ganglinjer, lys op på 

perronloftet, der visuelt løfter loftet og en 

række af velafskærmede lyspletter mellem 

søjlerne, samt belyste bagvægge, som skaber 

et lyst og venligt rum.

Gennemgående lineære armaturer oplyser togperronernes ganglinjer jævnt med 
nedadrettet lys, og perronloftet med opadrettet lys. 

Mellem søjlerne skaber en række lyspletter fokuspunkter for ophold.  
Foto: Sweco DK.

TV: Principsnit af belysningskoncept  
1. Jævn belysning på gangarealer. 

2. Opadrettet lys, der visuelt ”løfter” perronloftet. 
3. Lyspletter mellem søjlerne 

 4. Belyste bagvægge.
Foto: Søren Aagaard/Sweco DK 

TH: Nød- og panikbelysning  
på fjernsporsperronen er ”skjult”  

mellem loftpladerne.  
Foto: Søren Aagaard/Sweco DK 

Ny Nørreports fjerntogsperron i København

2 2

3
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4 4
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 Liv og Lys i Søndermarken, Frederiksberg

LYS OPMUNTRER  
TIL LØB I MØRKET

Projektet ”Liv & Lys i Søndermarken” har 
til formål at tilføre den folkelige park et 

kvalitetsløft i form af tre indsatsområder; 

styrkelse af kulturhistoriske oplevelser, for-

bedring af naturelementer samt opmuntring 

til motion via en 2,5 km lang løbesti med 

interaktiv belysning og fire dertil knyttede 
aktivitetssteder.

Parkens indgange, løbestien og aktivitets-

stederne belyses af pullerter og mastear-

maturer med LED-lyskilder. Pullerterne er 

en specialversion af et standardarmatur. 

Brugerne aktiverer selv løbestiens belysning 

via en stander og igangsætter en ”hare” i form 
af lysende LED-striber på siden af pullerter 

og master. LED-striberne tænder én efter 

én foran løberen i den løbehastighed, som 

løberen har valgt. Motionsstiens intelligente 

lys gør det ekstra sjovt at løbe eller gå og 

har tiltrukket mange nye motionister, også 

når det er mørkt. 

De nye pullerter belyser dels motionsstien, dels 
de omkringliggende omgivelser med et diskret, 

opad- og bagudrettet lys, der er indbygget bag i 
pullertens top. På pullertens side findes desuden 
de to intelligente LED-lysstriber, som ”trækker” 

motionisten rundt på den 2,5 km lange sti.  
Foto: Philips Lighting.

LED-lyskilderne er sensorstyrede og dæmper 
lyset ned til 10 %, når der ikke er aktivitet.  

En brændetid på ca. 50.000 timer mod 
tidligere ca. 10.000 betyder lavere udgifter til 

udskiftninger og vedligeholdelsesarbejder. 
Foto: Philips Lighting.
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TRYGGE RAMMER  
FOR MOTION OG OPHOLD I NATUREN

Rebæk Søpark lå tidligere øde hen efter 

mørkets frembrud. Hvidovre Kommune 

ønskede mere aktivitet omkring søen og 

igangsatte derfor et tryghedsprojekt, som 

blandt andet omfatter belysning af den 

700 m lange motionssti rundt om søen.  

 

Det var et krav fra kommunens side, at belys-

ningsanlægget skulle indgå som en naturlig 

del af området, og at lyset var jævnt, behageligt 

og tryghedsskabende. Det var ligeledes et krav, 

at belysningen skulle være velafskærmet, så 

den ikke generer naboerne til naturområdet. 

Belysningsanlæggets 30 master er placeret 

under hensyntagen til træernes placering 

omkring søen og på en sådan måde, at der 

skabes en jævn lysfordeling på hele strækning- 

en. For at skabe tydelige og trygge omgivelser 

for brugerne er der desuden valgt et varmt 

hvidt lys med en god farvegengivelse. I de 

sene aften- og nattetimer, hvor færre bruger 

området, dæmpes lysnivauet og dermed 

reduceres energiforbruget markant.

Lyset fremhæver stien, rummet omkring stien og naturen. Det asymmetrisk 
nedadrettede lys er afskærmet og jævnt fordelt på kun stiforløbet. Trækronerne 

oplyses svagt af det opadrettede skær og skaber et rum omkring stien.
Foto: Stanley With, Stanley Photography.

TV: Belysningsanlægget falder naturligt ind i området og er 
diskret og elegant med lave malede master og arkitektonisk 

flotte armaturer. Dele af Rebæk Søpark er fredet og derfor er 
belysning etableret med godkendelse fra Fredningsnævnet. 

Foto: Ørsted City Light, Tine Byskov Søndergaard.

TH: Der er i dag en livlig trafik af både hundeluftere, løbere 
og kærestepar på den 700 m lange sti. Belysning har gjort det 

muligt at færdes trygt og sikkert på alle tider af døgnet og året.
Foto: Stanley With, Stanley Photography.

 Rebæk Søpark i Hvidovre
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Parkeringsareal ved White House i Esbjerg

VARIERET  
OG IMØDEKOMMENDE LYSSÆTNING

Når man kører ind på en parkeringsplads 

efter mørkets frembrud, tænker de fleste 
ikke på lysets kvalitet – medmindre lyset 

er dårligt. En god belysning er vigtig, fordi 

den sikrer, at bilister og fodgængere kan 

færdes trygt. Allerede ved ankomsten byder 

parkeringspladsens belysning ansatte og 

gæster velkommen til White House domicilet. 

Belysningen er udformet, så den skaber et 

uderum med en sikker og imødekommende 

atmosfære – afstemt med omgivelserne. 

Bygningens markante arkitektur har væ-

ret afgørende for valget af armaturer. De 

understøtter den enkle, stilrene arkitektur 

og bidrager med ikonisk genkendelighed. 

Ved at vælge godt afskærmede armaturer 

er der skabt et godt visuelt miljø med lav 

blænding. Med effektive LED-moduler og 

natsænkning spares der på energien  sam-

tidig med, at tryghedsfølelsen bevares for 

dem, der færdes sent. Enkelte armaturer 

er forsynet med kamera, så hele området 

kan overvåges.

”Lys har været en essentiel faktor i tilbliv- 

elsen af White House, hvor det naturli-

ge og det kunstige lys i samspil danner 

rummelige oplevelser både ude og inde. 

Den udvendige belysning er placeret i 

forskellige højder og er med til at give en 

varieret og imødekommende lyssætning 

på parkeringsarealet.”

– Mikkel Wienberg,  

FRIIS & MOLTKE Architects

Høje og lave master er kombineret med pullerter 
og væglamper. Alle armaturer har et ensartet 

udtryk, som er afstemt efter farver og materialer 
i bygninger og omgivelser. En godt oplyst plads 
hjælper bilister og fodgængere, så de kan færdes 

trygt og sikkert. Et godt lys nedsætter også 
risikoen for indbrud og kriminalitet.  

Foto: Helene Høyer Mikkelsen.

Armaturernes lave blænding giver et godt visuelt miljø, hvor det er nemt at se 
og orientere sig. Den lave blændingsgrad er opnået ved at trække LED-modulet 
tilbage i armaturet og ved at forsyne det med matteret afskærmning.  
Foto: Helene Høyer Mikkelsen.
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INTERAKTIV TUNNELBELYSNING  
SKABER TRYGHED OG IDENTITET

Den nye tunnelbelysning på Farumruten 

imødekommer et ønske fra det stigende 

antal pendlere på Supercykelstien om bedre 

belysning på ruten. Den manglende belys-

ning skabte utryghed og afholdt flere fra at 
cykle på ruten i de mørke timer. Belysnings-

konceptet består af to lag; et basis-lag af 

funktionsbelysning med god visuel komfort 

samt et scenografisk lag, som illuderer et 
roterende lyshjul, der aktiveres, når en cyklist 

kører gennem tunnelen.

Den nye belysning skaber tryghed og fremmer 

orienteringen langs strækningen. Der skabes 

en æstetisk og stimulerende oplevelse, når 

hjulene aktiveres af cyklisternes bevægelse 

gennem tunnelen. Armaturerne til funkti-

onsbelysningen er koblet til et astronomisk 

ur, der tilpasser tunnelens lysintensitet til 

lysforholdene udenfor og sikrer gode syns-

forhold på vej ind og ud af tunnelen. 

Hjulenes dynamiske bevægelse aktiveres automatisk, når en cyklist kører 
gennem tunnelen. Lysets rotation bevæger sig i færdselsretningen, hvilket skaber 

en følelse af fremdrift for cyklisten. Rotationen aftager langsomt og efterlader 
en oplevelse af nærvær og tilstedeværelse for den næste cyklist.  

Foto: ÅF Lighting / Christian Ankerstjerne.
Belysningskonceptet er inspireret af cykelhjulet 
som et enkelt genkendeligt grafisk element, der 

skaber associationer til Sekretariatet for Supercy-
kelstier. Lysets orange farvetone refererer desuden 

til Sekretariatets grafiske identitet og skaber et 
indbydende og varmt lys i tunnelen. 
Foto: Sekretariat for Supercykelstier. 

Tunnelbelysning på supercykelstien Farumruten
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BRO OG SVÆVENDE SIDDEMØBEL

Malmö LIVE Bro og Byrum forbinder byens 

nye kulturelle centrum med dens histori-

ske kerne. Belysningskonceptet for broen er 

tænkt som en omskiftelig effektbelysning, 

der alt afhængig af dagslys og årstid skaber 

varierede visuelle oplevelser – på alle tider 

af døgnet. Ved at anvende kvaliteter fra det 

naturlige lys, er der skabt en oplevelsessti 

snarere end en transportvej, der tilgængelig- 

gør og forbinder de omkringliggende byrum. 

Broen fremstår som et byrumsinventar og 

et svævende siddemøbel, der tilbyder en 

dynamisk ramme for fællesskab og socialt 

samvær med kunstinstallationer, siddeplad-

ser og plateauer, der fører ned til vandet. 

Belysningen er baseret på et funktionslys og 

et scenografisk lys. Mens det funktionelle lys 
opfylder gældende krav og skaber et trygt 

og imødekommende byrum, iscenesætter 

det scenografiske lys broen og skaber en 
karakterfuld stemning.

På Malmö Live baseres lyssætningen  
på variationer i det naturlige dagslys.  

Den nye bro er et centralt byrum, der udover  
at forbinde Malmøs nye kulturelle  

centrum med byens historiske kerne, skaber 
ramme om sociale aktiviteter og ophold.  

Foto: Magnus Klitten.

TV: Den nye bro er om dagen oplyst på ydersiden, hvor pladernes mønster skaber en foranderlig moiréeffekt. 

TH: Om natten oplyses broen på ydersiden og indefra og ud. Den gennemgående håndliste er forsynet med et LED-
bånd, som styres således, at farvetemperaturen varierer fra 2700K (varmt hvidt) til 8000K (koldt hvidt).  

Både i dagslys og kunstlys understreger lyset broens horisontale forløb.  
Foto: Magnus Klitten.

Brobelysningen indgår i en samlet belysningsplan for områ-
det omkring Malmøs nye Koncerthus ”Malmö Live” – her ses 
broen i nederste højre hjørne. 
Grafik: SLA A/S.

Malmö Live Bro og Byrum
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Gadelys i Tingbjerg i København

TRYGT  
OG IDENTITETSSKABENDE LYS

I Tingbjerg har gadebelysningen forvandlet 

bydelen fra en grim ælling til en smuk svane. 

Det nye lys er bedre fordelt og bruger mindre 

energi. Specialdesignede, identitetsgivende 

lygter og master matcher Tingbjergs markante 

og stilrene arkitektur. Et behageligt lys og 

et fornuftigt lysniveau synliggør byrummets 

udstrækning. Belysningsplanen udnytter de 

seneste kriminalpræventive og trafiksikker-
hedsmæssige erfaringer. Desuden er der 

benyttet designprincipper, som understre-

ger bydelens stilfærdige og poetiske udtryk. 

Belysningen artikulerer de forskellige byrum 

samt bygningers og facaders rytme. Lyset er 

varmt, tillidsskabende og blændfrit, så man 

trygt kan færdes i byrummet. Løsningen er 

blevet til i tæt samarbejde med beboerne 

og boligselskaberne. Resultatet er et lokalt 

ejerskab, der begrænser hærværk.

Det nye lys øger tryghed, sikkerhed og tilgængelighed.  
I Tingbjerg har stemningen ved nattetide særlig betydning 

og styres i høj grad af lyset. Den nye løsning er samtidig 
afdæmpet og disponeret i smukt samspil med byrummet. 

Foto: Morten Weeke Borup.

En række armaturvarianter skal der til for at kunne indpasse løsningen. 
Her ses enkelt- og dobbeltmonterede armaturer på master. Andre steder 
er de kombineret med armaturer på vægarme.  
Foto: Morten Weeke Borup.

Den tekniske løsning skal også fungere i 
dagtimerne. Armaturet og masterne er udviklet 
specielt til Tingbjerg og tilpasset nutidige behov.  

Foto: Morten Weeke Borup.



6
8

 /
 

LYSSTYRING, ENERGIBESPARELSER 
OG BRUGERTILFREDSHED

LYSSTYRING

De fleste forbinder lysstyring med 
energibesparelser, men de færre-

ste tænker på, at styring også kan 
være et middel til at gøre brugerne 
mere tilfredse. De mange former 
for lysstyringer spænder fra meget 
simple typer, som manuel styring 

til mere avancerede, forprogram-

merede løsninger.

Manuel lysstyring 

Den enkleste form for lysstyring 
er naturligvis en god, gammeldags 

trykknap, hvormed man kan tænde 
og slukke lyset. Der kan være sto-

re energibesparelser at hente ved 

at indrette lyset sådan, at det skal 
tændes manuelt, når behovet op-

står, men at det slukkes automatisk 
ved brug af en sensor, når den ikke 
længere registrerer tilstedeværel-
se. Lysmængden kan også dæmpes 
eller øges manuelt. Forskning vi-
ser, at der er energi at spare ved at 

tænde lyset på et (for) lavt niveau, 
så brugerne selv skal regulere lyset 
op til det ønskede lysniveau. Dette 
gør, at brugerne vælger et noget la-

vere lysniveau, end hvis man star-

ter på et højt niveau, og derefter 
lader brugerne regulere lyset ned. 

Regulering af lysets farve 

LED-teknologien giver mulighed for 
at styre lyset som aldrig før. LED’er 

er meget velegnede til dæmpning 
og hurtige tænd/sluk-sekvenser, 
og med det rette udstyr kan lyset 

få alle regnbuens farver. Det mest 
almindelige er dog at variere far-

vetone (farvetemperaturen) af det 
hvide lys fra kold til varm.

Automatisk lysstyring 

Automatisk lysstyring installeres 
primært for at opnå energibespa-

relser. Ved automatisk lysstyring er 
der ingen brugerindflydelse. Sen-

sor, kontroludstyr, programmering 

og lysets funktion vælges afhæn-

gig af lokalernes brugsmønster og 

dagslystilgang. De mest anvendte 
automatiske lysstyringsprincipper 

er baseret på tilstedeværelsessen-

sorer, der registrerer om der er en 

person til stede; en lyssensor, der 
måler dagslysmængden; eller en 
kombination af tilstedeværelses- 
og lyssensorer. Energibesparelsen 
afhænger af udstyrets funktion, 
indstillinger af udstyret samt bru-

geradfærd. Automatisk lysstyring 
installeres i mange skoler, kontor- 

er og hospitaler til at efterligne 
dagslysets meget kølige, hvide lys 

i dagtimerne. Om aftenen tilstræ-

bes et dæmpet varmt lys, der får 
kroppen til at falde til ro og frem-

mer en naturlig døgnrytme.

Kombinationen af manuel  

og automatisk styring 

I sin simpleste form forekommer 

denne type lysstyring som en en-

kel manuel tændingsfunktion, ved 
brug af en trykknap eller dreje- 

knap, der bliver kombineret med 

en tilstedeværelsessensor, der 
sørger for, at lyset bliver slukket, 

når ingen er til stede. Den mest 
avancerede form for denne type 

lysstyring er forprogrammerede 

scener. Dette kan f.eks. være re-

levant i skoler, hvor lyset bruges 

aktivt til at fremme arbejdsfor-

hold for elever og lærere. Her kan 
der f.eks. veksles mellem forpro-

grammerede belysningsscenarier, 

der understøtter koncentreret grup-

pearbejde, undervisning på smart-
boardet eller et hyggeligt lys, der 
virker afslappende. I hospitalsomgi-
velser har den elektriske belysning 

stor indflydelse på patienternes og 
personalets døgnrytme. Her kan 
der vælges scener, hvor både lys-
intensiteten og lysfarven ændres 
i løbet af døgnet, så det fremmer 
en naturlig døgnrytme og dermed 

søvnkvalitet.

Belysningsscenarier fra Intensivafdeling på Centralsjukhuset  
i Karlstad, der har implementeret døgnrytmelys fra Chromaviso. 

Lysstyringen regulerer både belysningsstyrke  
og farvetemperatur i takt med dagslyset. 

 Foto: Chromaviso.

”Light Man” illustreret af Kevin Zanni.  
Kilde: Gentile, N. (2017). 
Lighting Control Systems to Save Energy  
in the non-Residential Sector.  
Lund University.

“Brugerne vil selv bestemme (lidt)  
– Manuel belysning giver tilfredse brugere.”

“Køligt lys er moderne – Brugerne bliver tilfredse,  
hvis de selv kan gøre lyset varmere.”

“Væk med brugervejledningen  
– Betjening skal selvfølgelig være intuitiv.”

“Brugerne er dovne  
– Lyset indstilles ofte kun én gang dagligt.”

“Start på 30 % lysstyrke – Og spar energi,  
fordi brugerne sjældent skruer helt op.”
CITATER FRA ELFORSK PSO PROJEKT 346-034
BRUGERTILFREDSSTILLENDE OG  
ENERGIBESPARENDE REGULERINGSSTRATEGIER

OPNÅ TILFREDSE BRUGERE OG ENERGIBESPARELSER

Brugertilfredshed

Brugerfladen af den manuelle styring skal være nemt tilgængelig 

og forståelig for brugeren. Det giver stor tilfredsstillelse selv at have 

indflydelse. For at forstå lysstyringen bør brugerne ikke have behov 

for kursus eller tykke manualer – det skal være intuitivt og nemt.

Automatisk lysstyring

Sensorstyrede eller forprogrammerede lysscener anvendes både 

for energibesparelser samt til at influere menneskers biologi, som 

for eksempel døgnrytmen og dermed søvnkvalitet og sundhed.

Automatik og manuel overstyring

Brug automatisk styring i kombination med manuel overstyring til at 

sikre brugertilfredshed samtidig med energibesparelser i projektet.
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DYNAMISK  
OG INDBYDENDE OVENLYS

Kontorbygningen NN2 i Novo Nordisks nye 

domicil rummer et spektakulært og skulp-

turelt atrium, der visuelt forbinder husets 

fire etager og forskellige funktioner. Atriet er 
designet med 50 ovenlyskassetter, der leder 

dagslyset ind i bygningens kerne.

Ovenlyskassetternes udformning og retning 

har indflydelse på det lys-/skyggespil, der 
udspiller sig i løbet af dagen og over året. 

Dagslysets varierende egenskaber er med 

til at skabe en foranderlig ornamentik i loft-

kassetter såvel som på atriets omgivelser. 

Den elektriske belysning i ovenlyskassetterne 

understøtter dagslyset i perioder, hvor det 

er begrænset, og bidrager til den almene 

elektriske belysning. Samtidig er den elek-

triske belysning med til at iscenesætte oven-

lyset og skabe en inviterende, varierende og 

spændende atmosfære. 

De forskellige farvenuancer skifter i et langsomt tempo  
med bløde overgange fra en farvenuance til en anden.  
Scenarierne er programmeret, så de matcher dagslysrytme, 
arbejdstider og særlige mærkedage.  
Foto: ©Novo Nordisk, Christina Augustesen.

Atriets elektriske belysning er integreret i  

ovenlyskasetterne og tændes, når dagslyset ikke er  
tilstrækkeligt i sene aftentimer og  

i løbet af vinterhalvåret. 
Foto: ©Novo Nordisk, Christina Augustesen.

Den elektriske belysning i ovenlyset har 10  
forprogrammerede belysningsscener.  

Hver ovenlyskassette har to LED-bånd, et med hvidt 
lys (3000 K) og et RGB (Red/Green/Blue) bånd, der 

muliggør blanding af forskellige farvenuancer.  
Foto: Søren Aagaard/Sweco DK, ©Novo Nordisk.

Novo Nordisks hovedkvarter,  
Bygning NN2 i Bagsværd
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LYSENDE DRØMME

Som en del af en omfattende boligrenovering 

har beboerne på Gadekærvej i Valby været 

med til at udsmykke boligblokkens gavl. 

Resultatet er beboernes helt egen Drømme-

gavl, som lyser svagt i natten. Drømmenes 

ord er stanset ud i facadens lidt anonyme, 

antracitgrå plader. Dagslyset skaber skyg-

gebilleder gennem facadens perforering, så 

læseligheden ændrer sig i takt med vejret 

og årstiden. Som mørket falder på, bliver 

drømmene klarere, lyset tændes, og ordene 

står klart frem. LED-belysningen sørger for 

en blød og diffus belysning, der reflekteres 
på en bagplade, hvorefter lyset sendes ud 

igennem facadepladens huller. Selve lys-

kilden er usynlig udefra, og lyset blænder 

ikke. Værket er blevet til i et samarbejde 

mellem kunstner, beboere og rådgivere. 

Ordene er indsamlet gennem workshops 

med beboerne.

Den nye gavl vender ud mod en renoveret 
plads, hvor områdets beboere mødes.  

Lysvæggen tænder om aftenen, når mørket 
falder på. De særligt udviklede lineære  
belysningsarmatur lyser indirekte ud  

gennem de små udstansede huller. 
Foto: ©Rambøll og Kunstfonden 2015.

I dagtimerne er facaden elegant og stilfærdig,  
men når lyset tændes, minder det en om,  

at der er liv i boligblokken efter mørkets frembrud.  
Lysende kunstværker kan bringe identitet  

og værdi til byggeri og byrum.  
Foto: ©Rambøll og Kunstfonden 2015.

Drømmegavlen i Valby
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DISKRETE MEDIEFACADER  
I AARHUS OG AALBORG

I januar 2017 kunne stormagasinerne i Aar-

hus og Aalborg indvie hver deres dynamiske 

mediefacade. Salling blev dermed en del 

af en global trend, hvor medier og lys væ-

ves sammen med arkitekturen på en subtil 

og kunstnerisk facon. Lysinstallationen på 

facaderne er ikke tiltænkt til reklamebud-

skaber eller arkitektonisk belysning, men 

befinder sig mellem de to yderpunkter. 
Den skaber et dynamisk samspil mellem 

bygningen, organisationen bag facaden og 

det omkringliggende byrum. Der er arbejdet 

med en diskret belysning, hvor kun dele af 

facaden belyses samtidig med, at der ska-

bes en sammenhæng mellem de enkelte 

sektioner, så facaden opleves som en lyssat 

helhed. Blandt borgerne i Aarhus og Aal-

borg er mediefacaderne blevet modtaget 

som oplevelsesorienterede installationer, 

der spejler byens liv og giver noget tilbage. 

Facaden i Aarhus består af mere end 46.000 pixels fordelt 
i linjer på den godt 1000 m2 store facade. Scenarierne er 

nøje tilrettelagte og styrede, så de varierer i intensitet og 
farver i løbet af dagen og året. Ved særlige lejligheder sikrer 

softwaren og styresystemet, at borgerne kan inviteres 
til at tegne på facaden via smartphone.  

Foto: Martin Professional.
Facaden på Salling i Aalborg har 26.000 pixels 
fordelt på 326 m2. LED-armaturerne er monteret 
udenpå den eksisterende facade på en sådan måde, 
at de indgår naturligt i bygningens arkitektoniske 
udtryk. Foto: Kollision.

Salling Lights i Aarhus og Aalborg
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ET LYSENDE VARTEGN  
SKABER BRANDING 

Kunstlys giver fantastiske muligheder for at 

fremhæve, fokusere og iscenesætte byggerier. 

Lys og farve skaber blikfang og giver mulig-

heder for synliggørelse og opmærksomhed. 

Argos lysende energitårn i Roskilde er et af 

Danmarks største vartegn og skaber branding 

for både affaldsselskabet Argo og Roskilde 

by. Gennem hullerne i den mangefacettere-

de facade ses den indre konstruktion, som 

er belyst med RGBW-LED-projektører. De 

er tilsluttet et lysstyringssystem, hvor hver 

enkelt projektørs lysfarve og lysstyrke kan 

styres individuelt, og hvor styringen af alle 

projektører kan programmeres i dynamiske 

lysscener. Der kan programmeres mange 

fascinerende dynamiske scenarier eller ”lys-

film”, så bygning får sin helt egen, særpræ-

gede udstråling. Specielle lysscenarier giver 

også Energitårnet et stort potentiale for at 

kommunikere udadtil f.eks. i forbindelse 

med events.

Lys på facader og sofistikerede mediefacader 
skaber fokus og opmærksomhed. Lys er et 

effektivt virkemiddel, der skaber værdi for 
virksomheder samtidig med, at det er dekorativt 

og i dialog med omgivelserne.  
Foto: ARGO.

Armaturerne er placeret i tårnet og i mellem-
rummet i den dobbelte facade på en sådan måde, 
at facaden forvandles til et rumligt integreret 
display. Energitårnets særlige visuelle udtryk 
opstår, når det reflekterede lys stråler ud gennem 
det perforerede mønster af cirkulære huller i den 
ydre facade.  
Foto: Gunver Hansen.

Energitårnets lysscener skifter. Basislysscener 
spiller hver nat, som bygningens arkitekt  

Erick van Egeraats ”Fra gnist til flamme”,  
og belysningsarkitekt Gunver Hansens  

”Årstiderne”. Events og mærkedage markeres 
med særlige lysscener. Eksempelvis markeres 

Roskilde Festivalen med ”Go Orange”.  
Foto: Jeppe Sørensen.

Energitårnet, kraftvarmeanlæg i Roskilde  
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LYS TIL ROCKSTJERNER

Et drama, der indbefatter hele lysdesigne-

rens palette af muligheder, er taget i brug 

på Ragnarock – museet for pop, rock og 

ungdomskultur. Her skal publikum selv føle 

sig som rockstjerner inde i bygningen og 

på den lange røde løber, som leder frem 

til museet.

Facaderne og bygningens indre er beklædt 

med flade pyramider i et tæt mønster, og 
disse beklædningers relief, dybde og farve 

udmales og varieres af lyssætningen. Mange 

bevægelige spots både ude og inde skaber 

dynamik og et koncertlignende miljø, men 

også uendelige variationsmuligheder i ly-

sets farve, struktur og retning. Bygningens 

arkitektur, overflader og belysning er her i et 
sjældent stærkt samspil, som er en uund-

værlig del af husets formidling og dialogen 

med de besøgende. 

Publikum ankommer til indgangspartiet 
ved Ragnarock – museet for pop, rock og 
ungdomskultur i Roskilde ad en lang rød 

løber. Ved aftenstide er løberen belyst med 
”moving head”-projektører, som også kan 

skifte farve, og som får de besøgende til selv 
at føle sig som rockstjerner. 

Foto: Museumskoncernen ROMU.

Lyskilderne i foyeren er fortrinsvis sorte teaterspots i loftet, og 
deres retning, farve og styrke kan varieres i det uendelige. De 
mobile møbler og den fleksible belysning gør, at rummet både 

kan bruges som butik og som samlingssal og koncertrum.
Foto: Jesper Kongshaug.

Ragnarock  
– museet for pop, rock og ungdomskultur i Roskilde
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FAKTA 

s. 8 - s. 9

Dagslys

Fakta til billeder:

Green Solution House, Bornholm

Bygherre: Carl Edvard Mogensens Fond
Arkitekt: 3XN, Steenbergs Tegnestue
Landskab: SLA A/S
Ingeniør: COWI, Rambøll, Esbensen Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: Jens Møller Gudhjem, PL Entreprise
Videnspartnere: GXN, William McDonough + Partners, 
Vugge til Vugge Danmark, Velfac, VELUX, Saint-Gobain, 
Realdania
Fuldført: 2015

Fakta om Frederiksbjerg Skole i Aarhus 

Se s. 12 – 13

s. 10 - 11

Solhuset i Hørsholm

Bygherre: Hørsholm Kommune
Arkitekt og totalrådgiver: CCO Arkitekter 
Hovedentreprenør: Hellerup Byg A/S
Rådgivende ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Ovenlysleverandør: VELUX Danmark A/S
Ibrugtagning: 2011

s. 12 - 13

Frederiksbjerg Skole i Aarhus

Bygherre: Aarhus Kommune
Arkitekt: Henning Larsen og GGP Arkitekter
Rådgivende ingeniør: Niras
Lysdesigner: Henning Larsen
Belysningsleverandører: Solar Light og Fagerhult
El-installatør: El-team Vest
Entreprenør: Hoffmann
Ibrugtagning: 2016 

s. 14 - 1 5 

Herstedlund skole i Albertslund

Bygherre: Albertslund Kommune 
Lighting Metropolis projektpartnere: Albertslund Kom-
mune, AAU-CPH Lighting Design og Zumtobel
Arkitekt: AI
Ingeniør: AI
Lysdesign: Lighting, Sweco DK
El-ingeniør: Lighting, Sweco DK
Belysningsleverandør: Zumtobel
Ibrugtagning: 2017

s. 16 - 17

Copenhagen International School i Københavns Nordhavn

Bygherre: Ejendomsfonden Copenhagen International 
School
Lejer: Copenhagen International School
Lysdesign og koncept: Arkitekt Anders Smith
Storentreprenør teknik: KT DTEK 
Bygningsarkitekt: C.F. Møller
Belysningsleverandør: Anker & Co
Ibrugtagning: 2017 

S. 18 - 19

DTU Skylab i Kgs. Lyngby

 
Bygherre: DTU CAS
Arkitekt: Juul Frost Arkitekter
Ingeniør: Niras
Dagslysdesign og belysning: Lightscapes ApS
Belysningsleverandører: ERCO, Gobo & Highlight, Brother, 
Brother & Sons, Fagerhult, Thorn, Glamox og Lost Design
Styring: AVC
Ibrugtagning: 2014

s. 20 – 21

Lys og energi

Fakta til billeder:

White House i Esbjerg

Bygherre: Claus Sørensen Ejendomme A/S
Arkitekt: Friis & Molkte Architects
Rådgivende ingeniør: Ingeniør’Ne
El-installatør: CS Electric
Belysningsleverandør: Focus Lighting
Ibrugtagning: 2016

Cowi i Lyngby

Bygherre: Nordea Ejendomme
Lysdesign: COWI
Belysningsleverandør: SpektraLED, Delux Denmark, 
I-No, Glamox, Megaman,  Lucifer Lighting og Loft og Lys.
Ibrugtagning: 2015

Novozymes produktionslokaliteter, København NV, 

Bagsværd og Kalundborg

Bygherre: Novozymes
Rådgivning: Sweco
Installatører: Lindpro og Electricom 
Belysningsleverandør: Philips Lighting Danmark A/S
Ibrugtagning: 2016

s. 22 - 23

Dansk Metal i København

Bygherre: Dansk Metal 
Arkitekt: Henning Larsen
Lysdesign: Carlo Volf, MAA ph.d.
El-Installatør: CR EL & Teknik A/S
Belysningsleverandør: Louis Poulsen A/S
Styring: Vanpee A/S
Indviet: Januar 2016

s. 24 - 25

Tegnestue for Gottlieb Paludan Architects i København

Bygherre: By & Havn
Lejer: Gottlieb Paludan Architects
Indretningsarkitekt: Gottlieb Paludan Architects
Lysdesign: Gottlieb Paludan Architects
El-installatør og programmering: PH EL
Belysningsleverandør: iGuzzini og Made by Hand
Styring: Helvar
Ibrugtagning: 2016

s. 26 – 27

Lamper og lyskomfort

Fakta til billede: 

Det Kongelige Bibliotek i Aarhus

Bygherre: Det Kongelige Bibliotek 
Arkitekt og lysdesigner: Arkitema Architects 
Belysningsleverandør: ERCO
Ibrugtagning: 2017

s. 28 – 29

Domicil for Ingeniør’ne i Esbjerg

Bygherre: Ingeniør’ne A/S 
Arkitekt: Arkitema Architects og Arkitektfirmaet Rudolf 
Lolk A/S
El-installatør: Caverion A/S 
Rådgiver: Ingeniør’ne A/S 
Belysningsleverandør: Louis Poulsen A/S
Ibrugtagning: Januar 2017 

s. 30 – 31

Kontrolrum i Energitårnet i Roskilde

Bygherre: ARGO I/S (Kara/Noveren) 
Indretningsarkitektur og specialinventar: Gottlieb 
Paludan Architects
Lysdesign: Gottlieb Paludan Architects og Rambøll Lighting
El-installatør og programmering: Caverion
Belysningsleverandører: Glamox, ERCO, ABC Lys, Zum-
tobel, iGuzzini, Fagerhult. 
Lys omkring monitorrammen og lys langs loftkanten: 
Lightconstructor 
Styring: Osram Easy Dali
Ibrugtagning:  2013

s. 32 – 33

Trivsel, sundhed og præstation

Fakta til billede: 

Fødestue på Hospitalsenhed Vest, Herning

Bygherre: Hospitalsenhed Vest
Arkitekt: Interiør design Mette Risbæk 
Fotograf og video: Naturfotograf Morten Hilmer
Musik: Niels Eje, MusiCure 
Ingeniør: Electrotexture Lab.
Belysningsrådgiver: Electrotexture Lab.
Belysningsleverandør: Milieu belysning
Ibrugtagning: 2015

s. 34 – 35

Sansefødestuer på Nordsjællands Hospital, Hillerød

Bygherre: Region Hovedstaden
Projektgruppe: Projektet er gennemført som et Offent-
ligt-Privat-Innovationsprojekt (OPI-projekt) i samarbejde 
mellem Nordsjællands Hospital og firmaerne Philips 
Lighting Danmark A/S og Wavecare ApS.
Belysningsleverandør: Philips Lighting Danmark A/S
Indhold på skærm: Wavecare ApS
Ibrugtagning: 2013

s. 36 – 37

Marienlund Plejecenter i Silkeborg

Bygherre: Silkeborg Kommune
Arkitekt: Årstidernes Arkitekter
Ingeniør: Orbicon
Belysningsrådgiver og belysningsleverandør: Lightcare A/S
Bygherrerådgiver: D|K2 Bygherrerådgivning A/S
El-installatør: TH El-Teknik ApS
Ibrugtagning: 2017

s. 38 – 39

Psykiatrisygehuset i Slagelse 

Bygherre: Region Sjælland
Arkitekter: Karlsson Arkitekter og Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter 
Landskabsarkitekt: Schønherr   
Belysningsrådgiver: Bartenbach
Ingeniører: NNE Pharmaplan, Cenergia Energy Con-
sultants, Moe
Fagentreprise: Lindpro A/S
Belysningsleverandør: Delux Denmark
Ibrugtagning: 2015

s. 40 – 41

Stemning og rum

Fakta til billede: 

Psykiatrisygehuset i Slagelse 

Se s. 38 – 39

s. 42 - 43

Vadehavscentret i Vester Vedsted

Bygherre: Esbjerg Kommune/Vadehavscentret
Udstillingsarkitekt: JAC studios
Bygningsarkitekt: Dorte Mandrups Tegnestue
Lysdesigner: Fortheloveoflight
Grafisk design: All the Way to Paris
Interaktionsdesign: NO parking Productions og Jason 
Bruges Studio
El-installatør: Blue-Tech a/s
Belysningsleverandører: Mike Stoane Lighting, Xicato, 
iGuzzini, ERCO, Buschfeld, Artistic License, Ljusdesign, 
Reggiani, Soraa og SpektraLED
Ibrugtagning: 2017

s. 44 – 45

Nunatta Atuagaateqarfia, 
Grønlands Landsbibliotek i Nuuk

Bygherre: Grønlands Selvstyre, Departementet for ud-
dannelse, kultur, forskning og kirke.
Totalrådgiver: TNT Nuuk A/S
Lysdesign: COWI A/S
Underrådgiver på ventilation, elinstallationer og AV-tek-

nik: COWI A/S
Belysningsarmaturer: SG Armaturen
Ibrugtagning: 2016 

s. 46 – 47

Vandhuset i Hjørring

Bygherre: Hjørring Kommune
Arkitekt: Kjaer & Richter A/S
Ingeniør: Søren Jensen
Lysdesigner og armaturleverandør: LITE A/S
Montering: Erik Lytzen A/S
Ibrugtagning: 2015

s. 48 – 49

Hal C på Holmen i København

Bygherre: Københavns Ejendomme
Arkitekt og totalrådgiver: CCO Arkitekter 
Hovedentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
Rådgivende ingeniører: Rambøll Danmark A/S
Ovenlysleverandør: VELUX Danmark A/S
Ibrugtagning: 2013 

s. 50 – 51

Wayfinding og tryghed
Fakta til billede:

Nørreport Station – forpladsen 
Bygherre: Københavns Kommune
Totalrådgiver: Gottlieb Paludan Architects
Arkitekter: Gottlieb Paludan Architects og COBE
El-ingeniør: Sweco Danmark A/S
Belysningsrådgiver: Bartenbach
Entreprenør: Aarsleff Rail Nørreport
Ibrugtagning: 2016

s. 52 – 53

Aalborg Havnefront

Bygherre: Aalborg Kommune
Landskabsarkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møller 
Rådgivende ingeniører: COWI A/S
Lysdesign: ÅF Lighting
Belysningsentreprenører: AK-Belysning (AKE Enterprise), 
Mariendal Electrics
Belysningsleverandør: Escofet, Alfred Priess A/S, BJC, 
iGuzzini, Philips Lighting Danmark A/S, Schréder, Arkilux, 
Santa & Cole, Simes, Roblon, ERCO
Indvielse: 2010

s. 54 – 55

Ny Nørreports fjerntogsperron i København

Bygherre: Ny Nørreport (DSB, Banedanmark, Køben-
havns Kommune)
Totalrådgiver: Sweco Danmark A/S
Ingeniør: Sweco Danmark A/S
Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects
Lysdesign: Lighting, Sweco Danmark A/S
Belysningsleverandør: SafeExIT A/S (Durlum)
Totalentreprenør: Aarsleff Rail Nørreport
El-installatør: Wicotec Kirkebjerg
Ibrugtagning: 2014

s. 56 – 57

Liv og Lys i Søndermarken, Frederiksberg

Bygherre: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme
Projektets samarbejdspartnere: Nordea Fonden, Lokale- 
og Anlægsfonden og Frederiksberg Kommune
Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter a/s
Underrådgiver: Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S
Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere
Underentreprenør: HH-Installation
Belysningsleverandører: Philips Lighting Danmark A/S, 
North Sensor A/S og Alfred Priess A/S
Belysningsdesign: Bjarne Schläger Design, GHB Land-
skabsarkitekter a/s og Philips Lighting Danmark A/S
Armaturdesign: Bjarne Schläger Design og GHB Land-
skabsarkitekter a/s
Ibrugtagning: 2011 

s. 58 – 59

Rebæk Søpark i Hvidovre

Bygherre: Hvidovre Kommune
Rådgiver: Ørsted City Light
Hovedentreprenør: Ørsted City Light
Belysningsleverandører: Philips Lighting Danmark A/S 
og Alfred Priess A/S
Energiforbrug: ca. 1.700 kWh/år
Ibrugtagning: 2016

s. 60 – 61

Parkeringsareal ved White House i Esbjerg

Bygherre: Claus Sørensen Ejendomme A/S
Arkitekt: Friis & Moltke Architects
Landskabsarkitekt: Niels Boldt
Rådgivende ingeniør: Ingeniør’Ne
El-Installatør: CS Electric
Belysning: Focus Lighting
Ibrugtagning: 2016
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s. 62 - 63

Tunnelbelysning på supercykelstien Farumruten

Kunde:  Sekretariatet for Supercykelstier, Gladsaxe Kommune
Lysdesign:  ÅF Lighting
Samarbejdspartnere:  Lighting Design AAU-Cph stude-
rende og Sekretariatet for Supercykelstier
Installatør: City Elektriker
Belysningsleverandør: Ateljé Lyktan, LED Flex 
Indviet: 2016. 

s. 64 – 65

Malmö Live Bro og Byrum

Bygherre: Malmö Stad
Landskabsarkitekt, bro og byrumsdesign: SLA A/S
Lysdesign: SLA A/S og Johan Moritz, Malmö Stad
Samarbejdspartnere: Schmidt Hammer Lassen (konfe-
rencehotel og koncerthus), Skanska (entreprenør)
Entreprenør: PAEB
Belysningsleverandør: Stockholm Light AB
Installationer af el og lys: Lambertsson AB
Ibrugtagning: 2013

s. 66 – 67

Gadelys i Tingbjerg i København

Bygherre: Boligselskaberne FSB og SAB v/KAB samt 
Københavns Kommune
Arkitekt og lysdesign: GHB Landskabsarkitekter A/S og 
Bjarne Schläger Design
Ingeniør: Hansen, Carlsen & Frølund A/S
El-installatør: Kirkebjerg og BT installation 
Entreprenør: Zacho Lind
Belysningsleverandør: Armaturer Philips Lighting Dan-
mark A/S
Maste- og vægarmleverandør: Alfred Priess A/S
Indvielse: Juni 2009 – komplementeret i 2010-2011 

s. 68 – 69

Fakta til billede:

Centralsjukhuset i Karlstad

Bruger: Centralsjukhuset i Karlstad
Rådgivende ingeniør: Sweco 
El-entreprise: Midroc 
Belysningsleverandør: Chromaviso 
Ibrugtagning: Første etape:  2016 (i dag er der instal-
leret døgnrytmelys på alle operationsstuer, endoskopi, 
opvågning, og intensiv)

s. 70 – 71

Novo Nordisks hovedkvarter, Bygning NN2 i Bagsværd

Bygherre: Novo Nordisk A/S
Arkitekt: Henning Larsen 
Lysdesigner: Lighting, Sweco Danmark A/S i samarbejde 
med Henning Larsen 
Indretningsarkitekt: Tegnestuen Vibeke Brinck ApS
Ingeniør: Alectia A/S
El-installatør: Lindpro A/S
Belysningsleverandører: Osram, Traxon
Ibrugtagning: 2013

s. 72 – 73

Drømmegavlen i Valby

Bygherre: Domea
Kunstner: Morten Søndergård
Arkitekt: Rambøll - Arkitektur & Byudvikling
Lysdesign: Rambøll - Arkitektur & Byudvikling
Ingeniør: Rambøll
Belysningsleverandør: SpektraLED
El-installatør: El-Strøm
Indviet: 2015

s. 74 - 75

Salling Lights i Aarhus og Aalborg

Kunde: Salling
Mediefacade design og programmering: Kollision
Belysningsleverandør: Martin Professional
Installatør: Strøm Hansen AS
Ibrugtagning: 2017

s. 76 – 77

Energitårnet, kraftvarmeanlæg i Roskilde   

Bygherre og ejer: ARGO I/S (Kara/Noveren). Ejet af ni 
sjællandske kommuner
Facadedesign: (designed by) Erick van Egeraat 
Arkitektonisk lyskoncept: (designed by) Erick van Egeraat
Belysningsprojekt: Gunver Hansen Tegnestue
Armaturer, lysstyring, programmering og installation: 

Martin Professional 
El-installatør: Kemp & Lauritsen
Montage armaturer og el: Danclimp
Ingeniør og byggeledelse: Bascon 
Indviet: 2014

s. 78 – 79

Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur 

i Roskilde

Bygherre: Anlægsfonden Danmarks Rockmuseum
Arkitekt og totalrådgiver: COBE, DK og MVRDV, Holland
Rådgivende ingeniør: Wessberg A/S
Lysdesign: Jesper Kongshaug
AV-teknik og udstillingslys: Stouenborg
Belysningsleverandører: SGM Light A/S
Ibrugtagning: 2016
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KILDER







LYSDESIGNET RUMMER BESLUTNINGEN OM, HVAD DER  
ER VIGTIGT AT SE I ET RUM – INDE ELLER UDE. ET GODT 
LYSDESIGN MED BÅDE DAGSLYS OG KUNSTLYS TEGNER 
STEMNING OG BRUGSMULIGHEDER I SAMSPIL MED  
OMGIVELSERNE. LYSET ER BESTEMMENDE FOR DEN  
ENKELTES VISUELLE MILJØ OG STØTTER ORIENTERINGEN 
OG MULIGHEDERNE FOR SOCIAL INTERAKTION. DERFOR 
KALDES LYSET OGSÅ OFTE ARKITEKTURENS FJERDE  
DIMENSION. DEN SENESTE FORSKNING VISER DESUDEN,
AT LYS ER STYRENDE FOR MENNESKERS DØGNRYTME, 
HUMØR OG SØVNKVALITET.
 
MED INSPIRERENDE EKSEMPLER GIVER DENNE BOG  
ET PRAKTISK INDBLIK I, HVILKE MULIGHEDER MODERNE  
LYSDESIGN BYDER PÅ I NOGLE PRAKTISKE OG 
AKTUELLE SITUATIONER: ARBEJDSPLADSER,  
UNDERVISNINGSRUM, PLEJESEKTOREN OG UDERUM.  
ALLE RUM FORTJENER ET GENNEMTÆNKT LYSDESIGN  
– UANSET BUDGET.
 
BOGENS REDAKTION BESTÅR AF DANSK CENTER FOR  
LYS, DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMIS SKOLER 
FOR ARKITEKTUR, DESIGN OG KONSERVERING SAMT  
SBI-AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG STØTTES  
AF ELFORSK OG STYRELSEN FOR FORSKNING OG  
UDDANNELSE GENNEM INNOVATIONSNETVÆRKET  
DANSK LYS.


