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DESIGNMANUAL
FOR VEJBELYSNING

Dette dokument er udarbejdet i et samarbejde mellem Furesø
Kommune og Exlumi Consulting.
Dokumentet er en Designmanual for belysningsarmaturer, der
har til formål at lette beslutningen omkring valg af armatur ved
større moderniseringer, nye anlæg, og udskiftning af ikke længere
brugbar belysning i en driftssituation.
Derudover skal Designmanualen sikre et ensartet udtryk i
belysningen indenfor kommunens grænser.
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1. Hvorfor en designmanual
Designmanualen skal bruges for at ensarte det visuelle og funktionelle indtryk af kommunens
belysning. Samtidig skal det lette beslutningsprocessen for alle kommunens projektledere der
arbejder med belysning, da armaturvalg bliver lettere med en designmanual. For folkevalgte og
borgere vil designmanualen også kunne bruges ift. forventningsafstemning når belysning udskiftes i
kommunen.
Principielt skal designmanualen bruges hver eneste gang en ny lampe bliver sat op i kommunen,
også hvis det er en erstatning for en eksisterende lampe. I princippet bør designmanualen kun
fraviges hvis der til et specifikt projekt (eller geografisk område / lokalplan) udvikles og godkendes
en designmanual, der specifikt tager stilling til valg af belysning og lamper.
1.1. Større moderniseringer af belysningen
I de tilfælde hvor kommunen f.eks. energioptimerer (udskifter med henblik på besparelser), eller
masseudskifter grundet ælde eller høj fejlrate, skal kommunen ved brug af designmanualen vælge et
eller flere belysningsarmaturer. Ved en større udskiftning i ét samlet boligområde, er det naturligt at
bruge én type lampe. Hvis det til gengæld er mange områder med små antal armaturer der skal
skiftes, og områderne er forskelligartede, vil der kunne argumenteres for valg af flere forskellige
belysningsarmaturer.
1.2. Nye områder med belysning
Når et nyt område skal belyses, bør samme type belysningsarmatur bruges over det hele. Ift.
designmanualen bør der vælges et armatur, der visuelt ”binder” det nye område til de
omkringliggende områder i kommunen.
1.3. Udskiftninger som følge af driftsarbejder
Hvis et belysningsarmatur ødelægges eller det ikke længere er muligt at drifte det, og det som følge
heraf skal erstattes af et nyt armatur, er det vigtigt at det armatur der vælges, er det som man kan
forvente vil blive brugt hvis hele området skal udskiftes. Her skal man igen benytte sig af
designmanualen og vurdere hvilken type armatur der er, eller vil blive, opsat i området, eller i de
nærliggende områder.
1.4. Specielle projekter der involverer lys
Specielle projekter og ændring af belysning i forbindelse med andre projekter (byfornyelse / by
forskønnelse) skal også følge designmanualen, dette for at sikre standardisering af armaturvalget
(færre typer), men også for at undgå at ”den dybe tallerken” skal opfindes igen og igen hver gang
der skal sættes en lampe op.
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2. Processen omkring udvælgelse af belysningsarmaturer til
designmanualen
2.1. Kortlægning af anvendelsesområder og typer af belysningsarmaturer
I Danmark inddeles belysningsklasserne typisk efter Vejbelysningsreglerne. Her findes et regelsæt
for trafikveje og ét for lokalveje. Samtidig hermed har Furesø Kommune en inddeling i tre
hovedområder; Trafikveje (primær og sekundære), lokalveje (primær og sekundære) samt stier.
Disse tre hovedområder er i Bilag A (afsnit 3) blevet holdt op mod både Vejbelysningsreglerne og de
funktionstyper af armaturer der findes på markedet. Resultatet blev at designmanualen skal
indeholde belysningsarmaturer i fire grupper; trafikveje, lokalveje, parker og pladser,
væg/loft/tunnel.
2.2. Udarbejdelse af vurderingskriterier
For at kunne sammenligne forskellige belysningsarmaturer og deres egenskaber har det været
vigtigt at få et bredt og nuanceret billede af armaturernes fordele og ulemper. Der er derfor først
lavet en kvantitativ bedømmelse baseret på armaturets tekniske parametre, lyskvalitet, økonomi,
design og montage. Dernæst er samtlige armaturer og herefter en kvalitativ bedømmelse, hvor
armaturet bedømmes på hvordan lyset ”føles” og opleves.
De forskellige kvantitative bedømmelseskriterier kan ses i Bilag B (afsnit 4). De kriterier der er blevet
udvalgt er; teknik, lyskvalitet, økonomi, design, montage.
2.3. Kvantitativ scoring af belysningsarmaturer på ”long list”
I Bilag C (afsnit 5) er der udarbejdet en ”long list” med belysningsarmaturer med en tilhørende
kvantitativ scoring af hvert enkelt armatur.
Listen indeholder belysningsarmaturer fra de største, bedste og mest solgte producenter i det
Danske marked.
Fiugur 1 viser et eksempel på den kvantitative scoring af et belysningsarmatur.
Den tekniske vurdering er baseret på tæthedsklassen (IP) og IK-klassificeringen der baseres på hvor
robust/slagfast armaturet er ift. hærværk.
Lys kvaliteten er bedømt ud fra blændingstal (D1-D6 – jo lavere desto bedre), afskærmningsklassen
(G1-G6 – hvor afskærmet lyskilden er), samt hvor mange optikker (og dermed lystekniske
muligheder) der kan bruges i armaturet.
Ift. økonomi er der indhentet tilbud fra samtlige producenter på armaturerne. Indkøbsprisen er
sammen med omkostningen til elforbrug (der er gjort sammenlignelig for alle belysningsarmaturer)
er blevet omregnet til en TCO.
Designet af armaturet er vurderet ud fra de parametre som typisk er velanset i Danmark;
simpel/enkel formgivning, visuel fylde, samt om armaturet har en rund bundplade som mere eller
mindre alle danskdesignede armaturer har.
Armaturerne er også vurderet ud fra deres alsidighed ift. montagemuligheder. Et armatur kan
monteres på mast, på arm, i wireophæng eller på væg og alsidigheden afhænger både af
muligheder for beslag, samt armaturets design/indretning.
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Informationerne for armaturernes specifikationer er fundet i datablade og eller udregnet i Dialux evo
(software) med lysberegningsfiler fra producenten.

Figur 1

2.4. Besigtigelse af belysningsarmaturer, kvalitativ scoring af armaturer på ”long

list” og udvælgelse af armaturer til designmanual
Den kvalitative del af vurderingen er foretaget ved en visuel inspektion af armaturerne først i dagslys
og senere i mørke hvor belysningsarmaturerne var tændt. Med en kopi af Bilag C i hånden er der
blevet noteret kommentarer ud for hvert enkelt armatur i takt med at de er blevet inspiceret. Den
kvalitative vurdering er blevet sammenlignet med den kvantitative vurdering, hvorefter der er truffet
beslutning om armaturet skulle inddrages i den endelige designmanual. De endeligt valgte armaturer
er præsenteret i Bilag D (afsnit 6).
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3. Bilag A - Typer af belysningsarmaturer og anvendelsesområder
For at sikre at der i designmanualen er belysningsarmaturer, som dækker de fleste anvendelsesområder
i kommunen, blev Bilag A udarbejdet.
3.1. Anvendelsesområder
Generelt inddeler man ofte udendørs belysning i tre hovedområder:
• lokalveje
• trafikveje
• parker og pladser
Derudover er der også nogle mindre segmenter som stier, væg/loft/tunnel, effektbelysning og
sportsbelysning. Effektbelysning og sportsbelysning er ikke blevet medtaget i designmanualen, da
områderne er meget små.
3.2. Typer af lamper
Overordnet er der en del forskellige forhold der har indvirkning på hvor mange forskellige lampe
designs der skal anvendes. Nedenfor er en gruppering som dækker de fleste typer:
• Trafikveje/industriveje (ikke design)
• Trafikveje/store lokalveje designarmatur
• Lokalveje designarmatur
• Lokalveje standard – dem der er flest af i hele kommunen
• Lokalveje speciel - en park lampe type, til montage på lave master
• Sti armatur – funktion over design (cykelstier, shared space, stier)
• Parkarmatur standard (med både rundstrålende og asymmetrisk optik)
• Parkarmatur design – til specielle torve og pladser
• Pullert lampe – retningsvisende belysning
• Vægarmatur – retningsvisende og i smalle passager
• Tunnel armatur, funktionelt, vandalsikret, styrbart så det kan være tændt 24-7
3.3. Lokalveje (Primær og sekundær lokalveje jf. kommuneplanen 2017)
I kommunen er ca. 75% af vejene lokalveje. Lokalvejene har fortrinsvis enkeltsiddet belysning på
lavere master. Når der i dag opsættes belysningsarmaturer på nye lokalveje, er det næsten
udelukkende mindre vejarmaturer, hvilket vil sige at de lyser asymmetrisk, hvor størstedelen af lyset
sendes mod vejen. Tidligere brugte man en del rundsymmetriske parklamper til lokalveje. Dette gav
lysgener da de ud over lys på vejen også oplyste borgernes haver, men de lave master var omvendt
også visuelt velset.
Da antallet af lokalveje i kommunen er højt, vil det kunne forsvares at bruge 3 typer forskellige
belysningsarmaturer på lokalvejene.
3.4. Trafikveje (Primær og sekundær trafikveje jf. kommuneplanen 2017)
Kommunen har nogle signifikante trafikveje og fordelingsveje. Om disse belysningsmæssigt
klassificeres som trafikveje eller primære lokalveje er forskelligt.
En trafikvej har typisk høje belysningsmæssige krav der kræver mere lys, mindre blænding og større
regelmæssighed. Dette betyder som oftest højere master (8-12 meter) og dermed også større
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armaturer. Et trafikvejsarmatur er oftest ikke noget borgerne kigger på da de sidder højt oppe, og
derfor er design typisk ikke noget der vægtes højt for denne type lamper.
På fordelingsveje som lysteknisk ”kun” er primære lokalveje eller sekundære trafikveje med 6-8
meter master, vil belysningsarmaturerne hænge i en højde hvor de visuelt spiller ind. Der kan
således argumenteres for at denne type veje har armaturer med større designindhold.
3.5. Stier (Gågade og cykelstier jf. kommuneplanen 2017)
Kommunen har et veludviklet stisystem som bruges som alternativ transportrute for både børn på
vej til/fra skole men også voksne på vej til/fra arbejde. Med cykelkulturens fremmarch og det
stigende antal af el-cykler samt en trend omkring ”shared space” hvor arealet deles mellem (hurtige
cyklister) og gående, stiger belysningskravet til stierne (højere behov for trafiksikkerhed).
Tidligere blev mange stier belyst med rundsymmetriske lamper på lave 3 meter master, men i dag vil
behovet for nogle stier minde mere om lokalveje med master på 4-5 meter og god lysoptik. Det
anbefales derfor at armaturer til stier er de samme som på lokalveje.
3.6. Parker og pladser
Kommunen har flere vigtige bymidter, parker og pladser, der fordrer at der kan vælges nogle pæne,
anvendelige og forskellige parkarmaturer. De monteres ofte på 3-4 meter mastere og skal derfor
have derfor ud over godt design også have god lyskvalitet. På grund af disse forhold anbefales det at
kommunen bruger 3 forskellige belysningsarmaturer i denne gruppe.
3.7. Væg/loft/tunnel
Fællesnævneren for denne type belysningsarmaturer er at de alle er monteret i en højde hvor de i
større grad vil være udsat for vandalisme. Dette betyder at lamperne skal være i stand til at modstå
dette, samtidig kan der være specielle krav til eksempelvis lys 24 timer i døgnet, eller lys styret ift.
om der er bevægelse eller aktivitet.
For kommunen er det en god idé at bruge få typer lamper til disse formål, specielt hvis man
anvender en lampe som giver få problemer med vandalisme, og i øvrigt tilfredsstiller ønsker ift.
teknik, økonomi, design, etc.

7

4. Bilag B - Vurderingskriterier for lampevalg
Dette bilag redegør for udvælgelsesprocessen af de valgte lygter Furesø kommunes belysningsplan.
Udvalget af de valgte lygter repræsenterer et komplet billede af de vejklasser kommunen råder over.
Ved modernisering, drift og planlægning af nye anlæg skal der vælges blandt disse lygter.

4.1.

Udvælgelsesprocessen

Til brug for at indsnævre udvalget af belysningsarmaturer, blev der for at have et fælles
sammenligningsgrundlag udarbejdet en faglig vurdering af de i Bilag C valgte armaturer.
Denne vurdering blev foretaget ud fra armaturernes tekniske kvaliteter, lyskvalitet, økonomi og
design (formgivning).
De fire parametre er vurderet på en femtrins-skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst. Dernæst
er der foretaget en samlet vurdering for armaturet som helhed. Hver af de fire parametre har vægtet
lige meget for den samlede vurdering. Derved er der foretaget en teknisk, økonomisk og
designmæssig teoretisk og kvantitativ vurdering af armaturerne.
4.2. Teknik
Her er det vores erfaring at de større producenter efterhånden alle bruger kendte underleverandører
til de essentielle komponenter i deres lamper. Drivere (spoler) er næste alle Philips, Osram eller
Tridonic som er de 3 førende producenter. LED boards er ligeledes i stor grad Philips og Osram.
Naturligvis er det et område man skal holde et vågent øje med, men som oftest er der ikke stor
forskel på teknikken i lamperne, og teknik vægter således ikke som ét af de vigtigste parametre i
valg af belysningsarmatur.
Teknik er vurderet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Armaturerne er vurderet på flere forskellige
parametre; LED board, driver, materialevalg, vandalsikring og tæthedsklasse.
4.3. Lyskvalitet
Begrebet er svært at definere, men to vigtige elementer er armaturernes mulighed for at oplyse de
fleste situationer bedst muligt, hvilket forårsages af lampens optik, og risikoen for blænding hvilket
er afgjort af armaturets tekniske design/afskærmning. Her er der forskel på de forskellige armaturer,
men forskellen er i de senere år blevet meget mindre. Vi ser lyskvalitet som en vigtig faktor i valg af
belysningsarmatur.
Lyskvalitet er vurderet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Armaturerne er vurderet ift. hvor mange
forskellige optiker der findes per armatur, samt hvorledes de klarer sig på blændingsklasse og
afskærmningsklasse (iht. Vejbelysningsreglerne).
4.4. Økonomi
Her tales der først og fremmest om energibesparelse. Specielt på lokalveje og trafikveje er der fokus
på dette. LED effektiviteten er stigende, og vi ser i dag LED armaturer med 150 lumen/watt. Det
betyder at et boligvejsarmatur bruger omkring 15-20 watt. Om det er 15 eller 20 watt, betyder ikke
det helt store økonomisk (så dan cirka 25 kroner årligt per armatur i el).
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Økonomi er vurderet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Der beregnes en TCO hvor indkøbspris og
elforbrug indgår. Ift. elforbrug, regnes med 3.000 årlige brændtimer (korrigeret for dæmpning), 40
års brændetid, samt en kWh pris på 1,70 kr./kWh. Det betyder at elforbruget per watt (nominelt)
over de 40 år udgør ca. 200 kroner per år.
Alle lamper beregnes på baggrund af samme belysningskrav og vejkarakteristik (masteafstand,
vejbredde og mastehøjde), så elforbrug er sammenligneligt.
4.5. Design (formgivning)
Tidligere var design armaturer væsentligt dyrere end tekniske (ikke design) lamper. Det billede har
ændret sig, da man i dag ser flere danske producenter, der tilbyder nydesignede danskproducerede
armaturer væsentligt billigere end hvad tidligere har været normalt. Generelt er det lettere i dag at
få rigtig fint design til ”en billig penge”. Design er i dag en altafgørende faktor i de fleste
armaturvalg, og typisk en dominerende faktor ift. borgernes holdninger til belysningen.
Design er vurderet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Armaturerne er vurderet ift. tre parametre;
har armaturet en rund eller oval bund (vejarmaturer), har lampen ”fylde” – ses dens formgivning på
afstand, har armaturet en ”enkel” og ensartet formgivning.
4.6. Montage
Det gælder både ift. montage på arm og armaturets montage muligheder. Der er en tendens til at
producere armaturer der ikke kræver en arm for at kunne blive monteret på en mast. Dette fordi
armen er et fordyrende led, og det samtidig begrænser mulighederne når kommunen skal
modernisere eksisterende installationer. Mange af de ældre armaturer er designet for montage på
arm, hvilket også var en konsekvens af de konventionelle (ikke LED) armaturers utilstrækkelige
optik. Man var simpelthen nødt til at sætte en arm på masterne for at armaturerne kunne nå ind
over vejen og oplyse vejarealet i tilstrækkelig grad. I dag, med LED armaturerne er armen ikke
nødvendig.
Montage er et spørgsmål om armaturerne passer i forskellige montage højder. Optimalt udvikler man
et armatur i flere størrelser så den visuelt ser godt ud til alle installationshøjder og former. Med
LED’ens indtog udvikles armaturerne desværre oftest kun til ét applikations formål (eksempelvis
trafikvej), og kun få af armaturerne har flere størrelser. Flere størrelser af samme armatur giver
kommunen mulighed for at anvende den til flere forskellige installations/applikations formål.
Montage er vurderet på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Armaturerne er vurderet ift. brug af arm
og indstillingsmuligheder, samt hvordan dens størrelse(r) passer til forskellige montagehøjder.
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5. Bilag C – Kvantitativ scoring af belysningsarmaturerne
Dette bilag indeholder en ”long list” af belysningsarmaturer, som er scoret ud fra de i Bilag B angivne
kriterier. Som udgangspunkt har der været frit valg mellem alle producenter og armaturer. Exlumi
Consulting har som rådgiver sorteret og udvalgt et bredt sortiment af armaturer for både primære og sekundære trafikveje, primære -og sekundære lokalveje, parker og stier. Denne sortering er
baseret på en erfaring og et professionelt kendskab til armaturer og lysproducenter.
5.1. Belysningsarmaturer til primære og sekundære trafikveje
Focus – Peak 380

Fagerhult – Vialume

Philips – Iridium 3

Philips – Stor Københavner

Lampe
Focus Peak 380
Fagerhult
Vialume
Philips Iridium
3
Philips Stor
Københavner

Antal opsat
i dag

Teknik

Lyskvalitet

Økonomi

Pris

Design

Montage

Samlet

0

5

4,3

5

2.750

3,3

3,5

4,2

0

5

5

4

2.600

4

3,5

4,3

0

5

4,3

5

2.200

2,3

4

4,1

512

4,3

4,3

2

5.200

5

5

4,1

5.2. Belysningsarmaturer til primære og sekundære lokalveje
Teamtronic - Model D
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Philips – Clearway 2

iGuzzini – Street

Fagerhult – Vialume 75

Focus – Nyx 330

Fagerhult – Opalume

Philips – Lille Københavner

Lampe
Teamtronic
Model D
Philips
Clearway2
iGuzzini Street
Fagerhult
Vialume 75
Focus Nyx330
Fagerhult
Opalume
Philips Lille
Københavner

Antal opsat
i dag

Teknik

Lyskvalitet

Økonomi

Pris

Design

Montage

Samlet

0

4,7

3,3

5

1.100

3

3

3,8

0

4,5

4,7

5

1.450

1,7

3

3,8

0

4,7

4

5

1.500

1,7

3

3,9

0

5

4

3

1.900

4

3,5

3,9

0

5

4

3

2.400

3,7

2

3,5

0

4,5

3,7

1

3.400

5

5

3,8

3665

4,0

4,7

1

4.200

5

5

3,9

11

5.3. Belysningsarmaturer til park, pladser og stier
Focus – Sky Park

Schréder – Zela

Schréder – Hapiled

iGuzzini – Twilight Opal

Philips – Townguide 102

Philips – Grandeville (GV)
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Louis Poulsen – Albertslund

Philips – Parkview

Lampe
Focus Sky Park
Schréder Zela
Schréder
Hapiled
iGuzzini Twilight
Opal
Philips
Townguide 102
Philips
Grandville
Louis Poulsen
Albertslund
Philips ParkView

Antal opsat
i dag

Teknik

Lyskvalitet

Økonomi

Pris

Design

Montage

Samlet

0

5

3

2

3.700

4,3

3

3,5

0

4,7

3,3

2

1.750

4,3

2,5

3,4

0

4,7

2

4

2.750

4,3

2

3,4

0

5

4,7

4

2.350

4,3

2,5

4,1

0

5

5

5

2.220

3

2,5

4,1

759

4,7

2

1

3.420

4

2

2,7

328

4,7

2,3

1

5.820

4

2

2,8

208

4

2

1

5.560

4,7

2,5

2,8

5.4. Belysningsarmaturer til specielle formål
Focus – Sky pullert (Rundsymmetrisk)

Focus – Nyx 190
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iGuzzini – iWay

Louis Poulsen – Skot, væg

Louis Poulsen – Toldbod

Designplan (Fagerhult) – Quantum

Designplan (Fagerhult) – Tuscan

Louis Poulsen - AL600

Lampe
Focus Sky pullert
Focus Nyx190
pullert

Antal opsat
i dag
0
0

Teknik

Lyskvalitet

Økonomi

Pris

Design

Montage

Samlet

5

2,3

3

3.900

5

-

3,8

5

2,7

5

3.000

3

-

3,9
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iGuzzini iWay
pullert
Louis Poulsen
Skot væg
Louis Poulsen
Toldbod væg
Fagerhult
(Designplan)
Quantum væg
Fagerhult
(Designplan)
Tuscan tunnel
Louis Poulsen
AL600 tunnel

0

5

2,3

2

5.100

3

-

3,1

418

4,5

2,3

5

2.600

4

-

4

89

1,7

2,7

1

5.200

5

-

2,6

0

5

1

3

2

-

2,8

4

5

3,3

2

2

-

3,1

0

4,5

3

3

3

-

3,4

2.900
4.000
4.500
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6. Bilag D – Besigtigelse af belysningsarmaturer, kvalitativ scoring af
armaturer på ”long list” og udvælgelse af armaturer til designmanual
Efter udarbejdelsen af den kvantitative bedømmelse blev der også foretaget en kvalitativ
bedømmelse ud fra en visuel betragtning. Den kvalitative bedømmelse tog udgangspunkt i de
enkelte armaturernes kvantitative score. I samråd med Exlumi Consulting, deltog tre
myndighedspersoner fra Furesø kommunes driftsafdeling i en gennemkørsel af tilgængelige
strækninger, hvor armaturerne kunne opleves 1:1. Ved hvert enkelt armatur er der blevet noteret og
evalueret ud fra armaturets visuelle udtryk i dagslys og igen i mørke, hvor armaturets lys-kvaliteter
har fremtrådt tydeligt. Dvs. armaturer som har scoret højt på de kvantitative parametre, er ikke
nødvendigvis blevet valgt grundet deres visuelle performance. Efter en grundig sammenligning
mellem armaturernes kvalitative og kvantitative bedømmelser er der truffet beslutning om hvilke
armaturer man ønsker i kommunens fremtidige sortiment.
6.1. Belysningsarmaturer til primære og sekundære trafikveje (2 valgte)

Philips – Københavner
Dagslys

Lyseffekt

Philips Københavner er en klassiker som har været på markedet i mere end 40 år. Mange kender
Københavnerens udtryk som også er et vant syn i kommunen. Udover det klassiske design klarer
Københavneren sig godt teknisk og ift. lyskvalitet. Dog er prisen ca. dobbelt så høj som det billigste
alternativ hvilket resulterer i en score på i alt 4.1 ud af 5 mulige.
Fagerhult – Vialume
Dagslys

Lyseffekt
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Svenske Fagerhults, Vialume er et godt alternativ til design-ikonet Københavneren. Den scorer højt på
teknik og lyskvalitet og har dermed testens højeste scorer, for trafikveje, på 4,3. Armaturet et godt
økonomisk alternativ med gode kvaliteter til færre penge.
6.2. Belysningsarmaturer til lokalveje (3 valgte)
iGuzzini – Street
Dagslys

Lyseffekt

Iguzzini Street adskiller sig fra andre boligvejsarmaturer med sit lettere firkantet og flade design.
Teknisk og ift. lyskvalitet er armaturet et rigtig fint og økonomisk valg. iGuzzini Street scorer 3,9 som
er blandt det højeste for kategorien.
Focus – Nyx 330
Dagslys

Lyseffekt

17

Nyx330 er en flot og stilren klassiker, som bruges på mange steder på stier og lokalveje. Derudover
har Nyx330 en god lyskvalitet og ligger i en mellem priskategori.
Philips – Lille Københavner
Dagslys

Lyseffekt

Københavneren er igen det klassiske design-ikon som ses mange steder i bybilledet og i kommunen.
Den lille Københavner mindre end sin storebror og er designet specielt til sti og boligområder, hvor
den oftest sidder på en lav mast. Armaturet scorer også top karakter i sin kategori med 3,9 point, men
ligger i den dyre ende.
6.3. Parklamper (3 forslag)
Focus – Sky
Dagslys

Lyseffekt
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Focus Sky er et parkarmatur med rund og indirekte optik. Det giver armaturet et let og elegant udtryk
i dagslys. Når mørket falder på, oplyses glasset som kan ses på afstand. Teknisk og designmæssigt er
armaturet i top og scorer 3,5 ud af 5.
Schréder – Zela
Dagslys

Lyseffekt

Zela armaturet er kategoriens billigste parklampe med rigtig gode design-egenskaber til de danske
forhold. Armaturet er rundt og har en indirekte belysning og grundet armaturets størrelse er den
fyldig at se på. Zela scorer 3,4 ud af 5 mulige.
iGuzzini – Twilight Opal
Dagslys

Lyseffekt

19

Twilight Opal er en italiensk design lampe med et dansk islæt. Lampen har en opal skærm, som kan
ses på afstand og minder lidt om en klassisk bordlampe. Lampen scorer højt på design, teknik og
lyskvalitet. Selvom lampen kan virke skrøbelig, lever den alligevel op til den højeste kategori af
vandalsikring.
6.4. Lamper til specielle formål (5 forslag)
Focus – Sky pullert
Dagslys

Lyseffekt

Focus Sky minder i høj grad om Sky Park armaturet og deler også samme belysningsprincipper såsom
den indirekte reflektor. Dette gør lyset meget behageligt at se på og danner et godt guidende lys for
vejens forløb. Focus Sky pullerten scorer 3,8 ud af 5 mulige.
Focus – Nyx 190
Dagslys

Lyseffekt
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Focus Nyx 190 et enkelt og elegant væg-armatur med gode kvaliteter. Armaturets skrå linjer gør det
behageligt at se på, da man ikke ser selve lyskilden, men nærmere lyseffekten på væggen og jorden.
Louis Poulsen – Skot
Dagslys

Lyseffekt

Skot lampen er også en velkendt klassiker med sit simple udtryk og funktionelle robusthed som kan
bruges i mange sammenhænge. Armaturet scorer højest i kategorien for sin alsidighed, økonomi og
tekniske egenskaber.
Designplan – Tuscan
Dagslys

Lyseffekt
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Tuscan armaturet fra engelske Designplan er yderst vandalsikkert og kan klare det meste. Armaturet
er lavet til et robust miljø og kan modstå kraftige slag, graffiti og sågar ild. Derfor bliver det ofte
placeret i tunneller eller ved andre udsatte steder, hvor man ønsker lys. Armaturet scorer 3,1 ud af 5.
Louis Poulsen – AL600
Dagslys

Lyseffekt

AL600 er et dansk designet armatur til loftsbrug i tunneller og lignende. Designet er neutralt og fylder
ikke ret meget men kvalificerer sig ved hjælp af sin gode lamel-optik som mindsker blændingsgener.

