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Kataloget er udarbejdet af SHJWORKS, December 2011.
Alle billeder og grafisk materiale er udført af SHJ WORKS med mindre andet er anført.
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INDLEDNING
INTRODUKTION
Arbejdet med belysningsplanen i Brønshøj - Husum er en
udløber af Sikker By Ugen. Her blev der skabt et samarbejde
mellem Center for Bydesign (Teknik- og Miljøforvaltningen)
og Lokaludvalget omkring belysning med tryghedsskabende
effekt i Brønshøj-Husum. I juni 2011 etablerede Lokaludvalget
en belysningsgruppe, som siden har arbejdet med at udvikle
denne foreliggende belysningsplan.
Teknik- og Miljøforvaltningen skal udskifte en del lysarmaturer
i kommunen. Belysningsgruppen og forvaltningen er i dialog
om konkrete steder, hvor forvaltningen kan påbegynde denne
udskiftning. Derudover er det kortlagt, hvor øvrig belysning
(f.eks. effektbelysning) kan have både en tryghedsskabende
og en æstetisk effekt.
Lokaludvalget vil på et tidspunkt invitere borgerne til at komme
med yderligere forslag til steder i bydelen, hvor der trænger til
at blive skabt en mere tryg og stemningsfuld belysning.
TILGANG OG STRATEGI
Tilgangen til dette katalog har været rundt omkring i bydelen
at finde de steder, som giver størst anledning til utryghed, og
hvor belysning vil kunne mindske utrygheden. Lignende steder
med ringe belysning kan findes i andre dele af Brønshøj Husum. Flere af de udvalgte steder er allerede pejlemærker
og porte mellem forskellige områder. Alle stederne kan med
nyt lys omdannes fra utrygge til trygge steder. Dette kan opnås
med generel belysning, og nogle steder vil en kunstnerisk
effektbelysning yderligere tilføje en ekstra oplevelse og
atmosfære til gavn for trygheden samt give en fornemmelse
af, at stedet er underlagt en særlig opmærksomhed.

Et af eksemplerne bygger på den ønskede grønne cykel- og
gangsti mellem Husumparken og EnergiCenter Voldparken,
der er beskrevet i Områdefornyelse Husums kvarterplan.
UDVALGTE STEDER
Belysningsgruppen har særligt udvalgt nedenstående steder,
som p.t. ikke er tilstrækkeligt oplyste og derfor skaber utrygge
byrum. Planen er at udvikle og opgradere belysningen for
hvert sted.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Husum Station
Grøn cykel- og gangsti mellem Husumparken og
EnergiCenter Voldparken
Stien beliggende mellem H/F Enghavegård og
EnergiCenter Voldparken
Sti på østsiden af Degnemosen fra Næsbyholmvej til
Bellahøj 28 (v. børneinstitutioner og vandrehjemmet)
Broen over volden fra Bystævnet til Tingbjerg
Stoppestederne v/Veksøvej på Frederikssundsvej
Effektbelysning på træ på Husum Torv
Effektbelysning på vandtårnet
Skolevejs projekt på Husum Skole
Tunnelen under S-toget mellem Korsager Allé og
Åvendingen.

De følgende billeder fra hvert sted, er fotograferet med lang
lukketid, og kan derfor virke mere oplyste end de i virkeligheden
er. Læserne opfordres derfor til at besøge hvert enkelt sted for
en præcis oplevelse af lysforholdene.

EKSEMPELPROJEKTER I HUSUM
Det var i 2011 muligt at påbegynde eksempelprojekter på
Husum Station og på Husum Torv.
Cykelstativerne ved Husum Station vil blive oplyst til gavn
for gående og brugere af S-toget. På Husum Torv ønskes
træet belyst, så træets struktur fremhæves og gør torvet til
et pejlemærke på Frederikssundsvej. Formålet er at vise den
store forskel, som såkaldt effektbelysning gør for gademiljø
og tryghed.

BELYSNINGSBETEGNELSER

BELYSNINGSHIERAKI
GRUNDBELYSNING
Lyset viser vej

Vejbelysning
Belysning for fodgængere og cyklister

SUPPLERENDE GRUNDBELYSNING
Lyset gør det trygt

Gadeinventar med integreret belysning
Arkitektonisk belysning

EFFEKTBELYSNING
Lyset gør det smukt

Træ- og landskabsbelysning

Center for Bydesign under Teknik- og Miljøforvaltning bruger et belysningshieraki
med tre betegnelser; 1) grundbelysning, 2) supplerende grundbelysning
og 3) effektbelysning. Grundbelysningen er det primære lys som viser
vej. Supplerende grundbelysning er med til at gøre omgivelserne trygge
samt at oplyse funktionelle genstande såsom gadeinventar og dørtelefoner.
Effektbelysningens primære formål er at skabe oplevelser og stemninger samt
at fremhæve særlige bygninger og steder.
Belysningshierakiet er et rigtig godt udgangspunkt for en dialog om opgradering
af lys på et givent sted.

Lyskunst og effektbelysning

Grundbelysning

Supplerende grundbelysning i form af gadelamper

Supplerende grundbelysning i form af væg belysning

BELYSNINGSBETEGNELSER

Billederne på denne side giver et godt indtryk af betegnelsen supplerende grundbelysning.
På billederne ses eksempler på:
• oplysning af dørtelefoner som kaster lys på dørtrin og fortorv
• på vejbelysning fra gadelamper, hvor største delen af lyset falder på fortorvet
• på en tunnel, som er stærkt oplyst i kontrast til dens mørke omgivelser
• på et gaderum, hvor belysningen er monteret som vægbelysning så alle krogene i
gaderummet er oplyst
• og til sidst et eksempel på en arkitektonisk belysning af nicher i en væg på
Holmbladsgade.
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OVERSIGTSKORT
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01. Husum Station.
02. Kobbelvænget (Grøn cykel- og gangsti fra Husumparken
til Energi Center Voldparken).
03. Stien mellem H/F Enghavegård og EnergiCenter Voldparken
04. Sti på østsiden af Degnemosen fra Næsbyholmvej til Bellahøj 28
(v. børneinstitutioner og vandrehjem)
05. Broen over volden fra Bystævnet til Tingbjerg
06. Fokus på stoppesteder på Frederikssundsvej (Veksøvej)
07. Effektbelysning på træ på Husum Torv
08. Vandtårnet – Effektbelysning
09. Skolevejs projekter
10. S-togs tunnelen ved Korsager Allé / Åvendingen
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1. HUSUM STATION
Problematik

Husum Station og omgivelser opleves utrygt i mørke. Der er næsten
ingen lys ved beplantning og cykelstativer. Husum Station er et sted, hvor
mange færdes, enten som af- eller påstigende passagerer, cyklister eller
som fodgængere.
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Mulig løsning
og proces

Der bør være bedre lys ved beplantningen og cykelstativerne på begge
sider af vejen. Beplantningen ud mod Islevhusvej giver dårlig oversigt og
bør beskæres. Den relevante forvaltning skal inddrages i dette. På sigt
bør der skabes bedre venteforhold for de mange passagerer, der skifter
mellem tog og bus. Supplerende belysning af cykelstativer og forbedring
af gadebelysningen er planlagt til at finde sted i 2012, i samarbejde
mellem Københavns Kommune og Lokaludvalget.
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2. KOBBELVÆNGET
Problematik

Det føles utrygt at færdes i mørke på Kobbelvænget, især strækningen fra
Gadelandet til EnergiCenter Voldparken er dårligt oplyst. Kobbelvænget
er forbindelsesvej til transport, butikker og bibliotek for beboerne i
Voldparken.
Fre
d

erik

Mulig løsning
og proces

Strækningen er en del af kvarterplanens grønne forbindelse mellem
Husumparken og EnergiCenter Voldparken, og der påtænkes etablering
af en gang- og cykelsti langs den østlige side af Kobbelvænget.
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Beplantningen langs stien bør trimmes for bedre udsyn og overskuelighed. Den
relevante forvaltning bør inddrages i dette. Defekt belysning ordnes gennem
almindelig vedligehold af kommunen. Yderligere belysning på gangstien er
nødvendigt.

NG

Mulig løsning
og proces

LV
Æ

Cykel- og gangstien, som løber mellem Kobbelvænget og Åkandevej med
H/F Enghavegård på den ene side og EnergiCenter Voldparken på den anden
side, har en eksisterende belysning, som er defekt og utilstrækkelig, og som
derfor opleves utryg efter mørkets frembrud. Gangstien har pt. meget ringe
belysning. Stien benyttes meget, dels af de af EnergiCenter Voldparkens
brugere, som kommer med bus eller parkerer på Åkandevej, og dels af
beboerne i Voldparken. For at undgå stien, skal man gå en stor omvej til
offentlig transport. Især for ældre og gangbesværede opleves det besværligt.
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Problematik
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4. STI VED DEGNEMOSEN
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Lokaludvalget bør arbejde for at der etableres en parkbelysning langs
stien.

DE

Mulig løsning
og proces

ØJVEJ

Stien går langs bevoksningen og plænen ved Degnemosen, parallelt med
indkørslen til Vandrehjemmet. Stien benyttes af mange fra de sydligste
Bellahøj huse, ikke kun beboere, men også mange børn med/uden
voksne. Der ligger flere daginstitutioner i denne ende af Bellahøj. På stien
er der ingen lysstandere, så efter mørkets frembrud opleves stien meget
mørk og utryg.
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Problematik
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5. BRO OVER VOLDEN
Problematik

Mulig løsning
og proces

Broen er den direkte forbindelse mellem Tingbjerg og Husum og er
særdeles vigtig for sammenhængen i bydelen.
Broen og den tilhørende stiforbindelse over Husumvolden opleves meget
utryg i mørke.
Der er meget ringe oversigt på stedet og eksisterende belysning er alt for
svag og spredt.
Beplantningen skal beskæres radikalt for at give bedre oversigt.
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6. STOPPESTEDER PÅ FREDERIKSSUNDSVEJ
Problematik

Mulig løsning
og proces

Som med Husum Torv er tanken at skabe synlig opmærksomhed ved
et af de travleste trafikknudepunkter i bydelen. Her stopper 2A, 5A, og
350S, som derfor er et centralt skiftested for mange.
Ideelt burde der laves aktivitetsmuligheder, så folk kan bevæge sig, mens
de venter, eller læse på elektroniske informationstavler. En spændende
effektbelysning er således en mulighed for at sætte fokus på et sted, hvor
ca. 5.000 personer hver dag er nødt til at stoppe op.
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7. EFFEKTBELYSNING PÅ HUSUM TORV
Problematik
Mulig løsning
og proces

Husum Torv er “usynligt” for den gennemkørende trafik. Det mangler
tyngde i gadebilledet.
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Ideen med effektbelysning på træet er at skabe et synligt vartegn
i Husum. Man skal kunne identificere Husum, når man kører forbi ad
Frederikssundsvej, og kunne sige “Husum, - det er dèr ved træet”.
Etablering af belysningen er planlagt til begyndelsen af 2012, i samarbejde
mellem Københavns Kommune og Lokaludvalget.
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8. VANDTÅRNET - EFFEKTBELYSNING

Mulig løsning
og proces

Borgerne kan bidrage med ideer til kreativ belysning, ligesom der skal være
høring af lokalområdet i forbindelse med opsætningen af belysningen, så
den ikke giver unødige gener.
Udgiften til effektbelysningen vil skønnes at skulle komme fra Lokaludvalget
eller en kunst- og eller udsmykningsfond.

ØJVEJ

Brønshøj Vandtårn ligger som et vartegn på Brønshøjvej. Bygningen
er fredet og facaden må ikke ændres. Effektbelysning vil understrege
vandtårnets symbolværdi for bydelen, i bogstavelig forstand kaste lys på
den og det omgivende grønne område.
BRØNSH

Problematik

UDVALGTE STEDER
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9. SKOLEVEJS PROJEKTER
Problematik

Mulig løsning
og proces

Vejene omkring Husum Skole, og i mindre grad Korsager Skole, trænger
til bedre belysning. Begge skoler ligger i villakvarterer med private
fællesveje.
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Lokaludvalget bør undersøge, om der kan søges midler til mere sikker
belysning gennem puljer, der fremmer sikker skoletrafik.
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10. TUNNEL VED KORSAGER ALLÉ/ÅVENDINGEN
Problematik

Mulig løsning
og proces

Strækningen er en vigtig trafikåre, da det er et af de få steder, man kan
krydse S-banen. Gadebelysningen stopper før tunnelen, og noget af den
nuværende belysning i tunnelen er defekt, så selve tunnelen og området
omkring den opleves meget mørkt og utrygt.
Tunnelen bruges bl. a. af mange børn til og fra Korsager og Husum Skole.
Vi ønsker en belysning, der giver lys og tryghed.
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Det skal undersøges, om det er Banedanmark, der har ansvaret for
belysning i tunnelen, eller om det er kommunen.
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EKSEMPLER PÅ EFFEKTBELYSNINGER

EKSEMPLER PÅ EFFEKTBELYSNINGER

LIGHT PATH CROSSING
Kunstner: Tamar Frank
Projekttitel: Light Path Crossing (2010)
Sted: Albertslund, DK
Fotograf: Anders Sune Berg
Copyright: LYSLYD
Beskrivelse:
Skolegangen er et 200 m langt stisystem i Albertslund. Det forbinder centrum
med boligområdet i syd. På strækningen er der tre tunneller/broer, hvor byens infrastruktur med den
hårde og bløde trafik i to forskellige niveauer er synlig. Med lange, smalle linjer af orange LED-lysrør og
et blåt lys på de store betonflader ved tunnellerne lykkedes det Tamar at skabe et oplevelsesrum i et
traditionelt transitforløb. Lyset var med til at give stedet identitet og bidrage til et mere trygt rum for de
forbipasserende i de mørke vinteraftener.
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EKSEMPLER PÅ EFFEKTBELYSNINGER

NORDVESTPARKEN
Arkitekt: SLA
Projekttitel: Nordvestparken (2010)
Sted: København, DK
Fotograf: SLA
Copyright: SLA
Beskrivelse:
‘Beboerne i Københavns Nord-Vestkvarter kunne godt trænge til lidt mere eventyr’. Sådan er ideen bag Nordvest Parken,
designet af SLA. Med en magisk blanding af lys, farver, træer og poesi blev nye eventyr og historier introduceret til Nordvest; et
byrum hvor kvarterets beboere - med alle deres forskelligheder - ville finde plads til at udfolde sig og blomstre hele året rundt.
Om natten bliver man overrasket af kunstige lys, der kaster forskellige mønstre og farver på jorden. Den omfattende belysning
gør også parken til et sikkert og trygt sted at være - både dag og nat. Træerne oplyses i farver - røde, grønne og blå – der
skifter i forskellige faser igennem natten. Supplerende lys vil blive aktiveret af skjulte sensorer, alt efter hvor man befinder sig i
parken.
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EKSEMPLER PÅ EFFEKTBELYSNINGER

BISPEBUEN
Kunstner: Armsrock
Projekttitel: Passage/Værker (2010)
Sted: Frederiksberg, DK
Fotograf: Anders Sune Berg
Copyright: LYSLYD
Beskrivelse:
Bispeengbuen ligger på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg. Området er en
blanding af bolig, handel og industri samt trafikale indfaldsveje, der fører ind til det centrale
København. Området står over for et gennemgribende løft de kommende år. Armsrock tog
forskud på denne udvikling med sit forgængelige visuelle udsagn, der portrætterede områdets
beboere. Storbyens flygtige øjeblikke fik nyt liv i form af tegninger af lokale beboere, der blev
projekteret på arkitekturen - et katalog over mennesket i byen på de rå betonflader og søjler.

s.21

EKSEMPLER PÅ EFFEKTBELYSNINGER

SHORTCUT + NORTH-SOUTH OVER EAST-WEST
Kunstner: Jason Bruges Studio
Projekttitel: Shortcut (2010), North-South over East-West (2008)
Sted: Dover Yard + London Bridge, London, UK
Fotograf: Jason Bruges Studio
Copyright: Jason Bruges Studio
Beskrivelse:
Shortcut er en interaktiv lysinstallation i London - en meget brugt passage mellem Berkeley
Street og Dover tæt ved Piccadilly metro station. Installationen reagerer på forskellige
hastigheder, rytmer og mængden af mennesker. Et mønster af bølgende lys reflekterer de
seneste bevægelser. Hvide LED uplights, indsat i belægningen, stiger i styrke efter antallet
af mennesker, som passerer forbi. En bølge af lys bevæger sig gennem passagen i forhold
til menneskenes bevægelse. Når der ingen mennesker er i passagen, falder lysstyrken til et
lavt niveau, hvorved passagen stadig opleves tryg samtidig med, at der spares strøm.
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EKSEMPLER PÅ EFFEKTBELYSNINGER

STANDING KNIGHTS
Kunstner: SHJWORKS
Projekttitel: Standing Knights
Sted: Holmbladsgade 95, København
Fotograf: SHJWORKS
Copyright: SHJWORKS
Beskrivelse:
Standing Knights var en midlertidig lysinstallation på en byggetomt mellem Holmbladsgade
95 og Prags Boulevard. Installationen skabte et attraktivt byrum ud mod Holmbladsgade
og den oplyste grundens eksisterende sti. Installationen var på én gang funktionel og
kunstnerisk. Lyset oplyste grunden, så den blev tryg at færdes på, og installationens form
og formation vækkede tanker og associationer samt skabte oplevelser og atmosfære.
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VIDERE LÆSNING
Natten I Byens Lys - Forslag til en belysningsstrategi for København
Udgivet af Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen 2007
www.kk.dk/byenslys

LysLyd - I krydsfeltet mellem Kunst, Byudvikling & Innovation
Udgivet af Københavns Internationale Teater 2010
www.lyslyd.com

