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5 års fødselsdag 2011 - 2016

 90 dedikerede specialister!

 Kontorer i København, Oslo, Stockholm, Göteborg              
& Malmö

 8 nationale og internationale lyspriser i 2016

ÅF Lighting 

et af verdens største lysdesign og rådgivningskontorer

2016
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Det tværfaglige belysningskompetencecenter
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
We use a specially developed holistic approach  to achieve the perfect balance between function, aesthetics, and sustainability in each and every project.The underlying principle is to ensure that the many complex aspects of a successful lighting project is always factored into the project.



Vores kunder
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
We use a specially developed holistic approach  to achieve the perfect balance between function, aesthetics, and sustainability in each and every project.The underlying principle is to ensure that the many complex aspects of a successful lighting project is always factored into the project.



En helhedsorienteret tilgang til belysning

Tekniske og
kvantitative 

aspekter

Æstetiske og
kvalitative aspekte

Miljømæssige, økonomiske og bæredygtigheds 
aspekter

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi bruger en specielt udviklet holistisk tilgang for at opnå den perfekte balance mellem funktion, æstetik og bæredygtighed i hvert eneste projekt.



Lys er liv, og…



Frederiksberg Slot

- det stærkeste link mellem mennesker og arkitektur!



Køge Bugt Motorvejen

- skaber trafiksikkerhed og fremkommenlighed!



- Udvider åbningstiden!

Wiibroe Plads, Helsingør



Frederiksberg Kommune

- giver en fornemmelse af sted og retning!



Nyborg Broerne, E45, Danmark

- tilføjer idenditet!



- skaber mødesteder!

Musikkens Hus Området, Aalborg



Verdensparken, Oslo

- skaber oplevelser!



E6, Andelva Rasteplads, Norge

- skaber tryghed!



Ishøj Stationsforplads

- fortæller historier!



Svindersvik broen, Nacka, Sverige

- skaber forbindelse mellem mennesker!



Helsingborg Havnefront

- definerer byrummet!



- Skaber aktivitet!

Ammerud Gym Park, Oslo



Visby Store Torv, Gotland

- skaber stemning og intimitet!



Verdensparken, Oslo

- understøtter fantasien! 



- skaber samhørighed!

Verdensparken, Oslo



- skaber social interaktion!

Verdensparken, Oslo



Botanisk Have, København

- skaber vækst ; )



- er den billigste måde at udføre et områdeløft! 

Stitunnel, Farum



- så, hvorfor i alverden…?



- så, hvorfor i alverden…?



Husk alt hvad vi ser er LYS!

Lysfestival - Gällivare Rådhus, Sverige



Case story 1.



Visby Stora Torg



Visby Stora Torg

 Visby er den mest velbevarede middelalderby i 

Skandinavien

 Visby har Nordeuropas bedst bevarede 

middelalderbymur

 I 1995 blev Visby erklæret UNESCO verdensarv

 Visby byder 800,000 turister velkommen hvert år

 Stora Torget er Visby’s centrale torv

 Stora Torget var normalt meget trafikkeret og en stor 

del af pladsen fungerede som parkeringsplads 

 Hele vejen rundt om Stora Torget er der caféer og 

restauranter

Baggrund



Eksisterende forhold

 Pladsen manglede struktur og fremstod visuelt rodet

 Pladsen gjorde det ikke muligt at understøtte den 

nødvendige og ønskede multifunktionalitet

 Pladsen blev oplevet usikker og udefineret

 Pladsens "gamle" belysningsarmaturer løste ikke 

opgaven 

Udfordringen







Vores målsætninger som lysdesignere 
for Gotland kommune

 At arbejde med respekt i et meget følsomt UNESCO 

verdensarvs miljø

 At redefinere pladsen visuelle udtryk

 At skabe en forbindelse mellem fortiden og nutiden

 At understøtte pladsens behov for multifunktionalitet

 At understøtte social interaktion, liv og aktivitet

 At øge følesen af sikkerhed og tryghed

Udfordringen



Det vindende forslag

 Pladsen arkitektoniske træk sikrer en sammenhæng 
mellem fortid og nutid - markedespladsen

 Pladsen har nu en klar struktur og trafikdelen er faldet 
markant

 Løsningen sikrer plads til både parkering, muligheden for 
at tage en pause og sikre udendørs servering - ØL!





Funktionsbelysning

Funktionsbelysning er 
designet til at sikre 

tryghed, 
fremkommelighed og 

god orienteringArkitektonisk belysning

Arkitektonisk belysning 
er designet til at 

fremhæve arkitektur 
eller arkitektoniske 

elementerRumskabende belysning

Rumskabende belysning 
er designet til at 

fremhæve rumlige 
elementer, definere 
pladsens rammer og 
skabe visuel dybde

Stemningsbelysning

Stemningsbelysning er 
designet til at skabe en 
behagelig atmosfære og 

et attraktivt 
opholdsstedSociale lyssætninger

Sociale lyssætninger er 
designet til at skabe 
attraktive og intime 
opholdssteder, der 

fremmer social 
interaktion

Scenografisk belysning

Designet til at skabe 
visuelle oplevelser og 
fremhæve kunst samt 

landskabelige og 
arkitektoniske 

elementer

Funktionsbelysning

Arkitektonisk 
belysning

Rumskabende 
belysning

Stemningsbelysning

Sociale lyssætninger

Scenografisk belysning

Torvets belysningsplan – De forskellige lag









Case story 2.



Tunnelbelysning til Supercykelstierne



Supercykelstierne

 Kunden: Supercykelstisekretariatet

 Supercykelstierne: Et sammenhængende netværk af 

pendlerruter for cyklister. Samarbejde mellem 22 

kommuner og Region Hovedstaden

 Tusindvis af daglige brugere

 Farumruten: 20,8 km cykelsti med 14 stitunneller

Baggrund





Eksisterende forhold

 Utryghed om natten

 Manglende identitet

 Usikker færdsel grundet dårlige visuelle forhold, 

både om natten og om dagen.

 Tunnellens eksisterende belysningsarmaturer 

løste ikke opgaven 

Udfordringen



Vores målsætninger som lysdesignere

 At skabe tryghed efter mørkets frembrud

 At sikre sikker færdsel

 At brande Supercykelstierne gennem en 

genkendelig visuel identitet

 At sikre en positiv og stimulerende oplevelse, 

tilpasset brugernes tempo

 At sikre en hærværks- og tyverisikret løsning

Udfordringen



Konceptet












Ny funktionsbelysning







11 nye tunneller



Tak for opmærksomheden! 
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