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  Synopsis

Dette P3-projekt omhandler design-
processen af et lysarmatur. Designet 
tager udgangspunkt i oversættelsen 
fra et virtuelt univers til belysning 
af gangtunnelen ved jernbanen i 
Aalborg. Det virtuelle univers, med 
titlen ’Secrets of a Star’ beskrives i 
rapportens første del, mens analy-
ser, samt beskrivelsen af det ende-
lige designforslag, beskrives i rap-
portens anden del.
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Forord
Projektet ’Lysskyggen – et interaktivt lysarma-
tur’ er udarbejdet af gruppe 17, 3. semester 
på civilingeniøruddannelsen Arkitektur og De-
sign ved Aalborg Universitet. Udarbejdelsen af 
rapporten er sket i perioden fra d. 22. septem-
ber til d. 20. december 2006. Temarammen 
er ’Vision og virkelighed og relationen mellem 
dem’. 
I den forbindelse er der skabt et virtuelt uni-
vers, som danner grundlag for designet af et 
udendørs lysarmatur med udgangspunkt i en 
iscenesættelse af et offentligt byrum i Aal-
borg. Semesterprojektet skal ses som et bidrag 
til den nye belysningsstrategi, som Aalborg 
kommune er ved at udforme.

Læsevejledning
Rapporten er inddelt i to hoveddele. Den 
første del beskriver det virtuelle univers, og 
hvordan det er skabt. Anden del af rapporten 
beskriver processen fra universet til det ende-
lige designforslag. 
Som afslutning er der en konklusion, en diskus-
sion og en perspektivering, der samler op på 
hele processen.
I rapporten er kilder til litteratur, internet-
adresser og billeder angivet efter Harvard-me-
toden. Henvisninger til illustrationer er skrevet 
som f.eks. (Ill. 1.2.a), første hovedafsnit, 
andet underafsnit  illustration a. Hvis intet er 
angivet, skyldes det, at det er egne billeder, 
tegninger og renderinger.
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1.0 Universet
I de følgende afsnit vil idéer, metoder og 
tanker bag skabelsen af det virtuelle univers 
’Secrets of a Star’ blive beskrevet, og forløbet 
fra koncept til univers vil blive gennemgået.
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1.1 Filmen
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1.2 Udvikling af koncept
Til udvikling af et koncept for det virtuelle 
univers er der som udgangspunkt anvendt to 
teknikker; brainstorming og associationsteknik 
(Striim, 2000, s. 72-75). Fra projektforløbets 
start var det i gruppen bestemt, at universet 
ikke skulle være dødt, men tværtimod inde-
holde levende væsner. 
Associationsteknikken var med til at skabe 
grundlag for konceptudviklingen, da denne 
teknik ikke kræver et bestemt grundlag for at 
kunne udføres. Teknikken består af 4 faser: 

1. Associationskæde
2. Fokusering
3. Idéskabelse
4. Konkretisering

1) I første fase valgtes et tilfældigt ord, 
i dette tilfælde ’cykel’. Ud fra dette blev der 
på tavlen lavet en associationskæde bestående 
af 20-25 ord, der ikke nødvendigvis havde no-
get med projektet at gøre.

2) I anden fase blev der foretaget en foku-
sering, der fastsatte, hvad forløbet skulle ende 
op med. Dette blev i projektoplægget givet 
som skabelsen af et virtuelt univers, hvilket 
blev skrevet på tavlen ved siden af associati-
onskæden.

3) I idéskabelsen blev hvert enkelt ord 
holdt op mod begrebet ’virtuelt univers’, hvil-
ket gav en masse idéer til universets indhold. 
Dette skulle være en hjælp til at bryde den 
traditionelle tankegang til problemløsning. 
Under denne fase vurderedes det også, hvor-
vidt hver enkelt idé var relevant eller en 
gentagelse af en af de øvrige idéer. Hvis det 
var tilfældet, blev de slettet. Teknikken endte 
op med forskellige elementer, der kunne tages 

stilling til i forhold til det virtuelle univers;
 
1. Skal der være arbejde, privatliv eller en 
    rangorden blandt væsnerne?
2. Skal universet indeholde et system, som  
    væsnerne indordner sig efter?
3. Skal væsnerne have identitet, f.eks. 
    farver, der symboliserer deres følelser?
4. Skal der være en livscyklus, hvor væsnerne  
    ældes, eller skal de være uforanderlige gen
    nem hele livet?
5. Skal det virtuelle univers være et ukendt   
    univers i det univers, vi lever i? En  
    fortælling om at der er mere mellem 
    himmel og jord.
6. Skal væsnerne oplæres eller have et be-
    stemt mål med livet?
7. Kan de tænke, eller skal de ledes
    gennem livet mod et mål?

4) I fjerde og sidste fase blev der tyndet 
ud i idéerne, og der blev valgt konkrete ele-
menter til universet ud fra idéskabelsen. Det 
blev diskuteret, hvorvidt de forskellige idéer 
kunne fortælles og realiseres i filmen, og de 
ikke brugbare idéer blev derved sorteret fra.

9
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Universet er bygget op om kugleformede væs-
ner. Kuglerne skabes i en maskine, der for at 
holde sig selv i gang, støber kugler. Kuglerne 
tænker ikke, føler ikke og drives kun mod et 
mål ved at følge den givne rute. De arbejder 
sig gennem livet og udvikler derigennem per-
sonlighed. Gennem kuglernes arbejde bidrager 
de til skabelsen af nye kugler ved hjælp af et 
bær, der skubbes ind i maskinen. De nye kugler 
bliver derved direkte sat i gang af de gamle. 
Målet for kuglerne er at blive til en del af den 
lyskilde, der oplyser universet. 
Umiddelbart var det naturligt at lade denne 
lyskilde være solen, da den oplyser men-
neskets univers. Imidlertid ville dette stride 
mod ønsket om, at hvert enkelt væsen skulle 
opbygge personlighed og identitet gennem ar-
bejdet i universet, idet de i forlængelse heraf 

1.3 Fra koncept til univers
måtte ende med at blive individer. Det blev 
derfor besluttet, at en stjernehimmel skulle 
udgøre universets primære lyskilde. At blive 
til en stjerne blev derved væsnernes mål, og 
hele universet beskriver således et alternativt 
livsforløb for nattehimlens stjerner. 
Som følge deraf blev ’En stjernes hemmelig-
hed’ universets koncept. Konceptet bygger på 
udvikling og forandring, primært set i forhold 
til kuglernes livsforløb.
Forandringen kommer til udtryk i kuglens 
fysiske form. Kuglen starter som en støbt 
metallisk kugle, der gennem sit livsforløb og 
arbejde på maskinen langsomt bliver til en 
skrøbelig sæbeboble. Dette sker ved, at den 
lille indstøbte glød med tiden brænder sig gen-
nem skallen. I slutningen af filmen eksploderer 
kuglen og bliver til en stjerne på himlen. 

10
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Modsætningen ses i de to dele af universet. 
Den første del, hvor kuglen er inde i maski-
nen, står med det lilla, dystre lys og lukkethed 
i kontrast til den anden del, hvor kuglen er 
udenfor i et organisk, lyst og åbent miljø.
Udviklingen ses i kuglens aktivitetsniveau og 
evner. Inde i maskinen bliver kuglen transpor-
teret, trillet og slået frem. Hvorimod kuglen 
udvendig på maskinen skal holde denne i gang 
gennem en form for forhindringsbane, hvor 
den selvstændigt triller rundt og senere bliver 
i stand til at hoppe. 
Konceptet for universet er bundet op på kug-
lens livsforløb og den udvikling og forandring, 
den gennemgår gennem filmen. 

11
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1.4 Storyboard

1 2

Filmen starter m
ed overordnet at vise ku-

glens livsforløb. ...Et bær suges ind i maskinen…

I følgende afsnit bliver universet forklaret 
ved hjælp af det storyboard, der er brugt til 
udarbejdelsen af filmen. 

Historien bag universet bygger på, hvordan   
vores verdens stjernehimmel bliver til, som 
tidligere nævnt i konceptet. 
Kuglens historie starter ved dens skabelsen, 
og  følger den gennem hele livet. Herigennem 
opnås mere og mere insigt i universet, den 
opholder sig i. I begyndelsen bliver der, som 
nævnt tidligere, introduceret til universets 
indre dimensioner, der er en stor maskine. 

Derefter de ydre, der holder selve maskinen 
igang.

12
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… For enden af spiralen samles støbe-

formen op af en klo, der lægger den på 

en søjle, hvorefter en hammer banker til 

den…

… og støbeformen flyver af, så kuglen nu 

er fri…

… hvor det omdannes til støbemasse til en 

ny kugle og hældes i støbeforme sammen 

med en lille glød…

 … Støbeformen ryger ud over enden af 

 transportbåndet og ned i en spiral…
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… Kuglen bliver suget ud af maskinen 

og ud i den udvendige verden…

7
8

… Den triller ned i en karrusel, der - uden kuglen ved det - sætter maskinen i gang…

9

… hvor den begynder sin vej mod at blive 

en stjerne…

… Kuglen kommer forbi en såmaskine, 

der spreder korn…

10
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11

13

12

14

… som vokser til planter…

… Kuglen hopper op og bliver skudt mod 

planten, så der falder et bær ned…

… Kuglen skubber bærret i
nd i 

maskinen… … hvorefter den fortsætter sin vej mod at 

blive en stjerne…

15
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15

16

17

18

… Den hopper på knapper og en lysplante, 
som sender energi ned i maskinen…

… og når til sidst slutningen af sit liv. 

Den hopper nu lettere o
g lettere…

 … indtil den eksploderer…

… og bliver til en stjerne på den store him-

mel.

16
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Opsamling på univers

Der er flere elementer i universet, der på den 
ene eller anden måde, kan relateres til den 
virkelige verden. Ikke kun udseendemæssigt, 
men også i forhold til begreber som modsæt-
ninger og forandring. 
I den virkelige verden, såvel som i universet, 
ses forandringen i den udvikling, individerne 
gennemgår. Modsætninger findes i kontraster 
mellem naturligt og kunstigt; eksempelvis ma-
skinens ydre og indre.
Ved brug af elementer fra den virkelige ver-
den, bliver den virtuelle verden ikke så ab-
strakt.
Det betyder, at universet ikke blot fortæller 
om, hvorledes en virtuel verden kan se ud, 
men giver også en abstraktion af den virkelige 
verden. Det er netop dette, der kan bruges i 
en videre oversættelse til et lysarmatur.

17
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2.0 Problemanalyse
vis har travlt. Der ønskes blot, at folk, når de 
forlader tunnelen, har haft mulighed for at 
trække på smilebåndet eller studse over sine 
omgivelser. 
I projektet skelnes der mellem de forbipas-
serende som passivt eller aktivt deltagende 
i interaktionen (BILLED). Da tanken er, at 
alle skal medvirke til interaktionen, vælges 
den passive form, hvor tunnelen reagerer, 
selvom den forbipasserende ikke gør noget 
aktivt for det. Endvidere tænkes tunnel-
ens reaktioner, at være direkte. Således 
er reaktionen synlig umiddelbart efter en 
brugers indtræden i tunnelen, til forskel fra 
indirekte interaktion, hvor personen f.eks. 
registreres som en del af en mængde, og 
reaktionen først vises senere. På den måde 
skabes der med interaktionen en bevidsthed 
hos brugeren om dennes bevægelsesmønster.

De følgende afsnit indeholder analyser af lys 
i det urbane rum, lyskvalitet samt eksempler 
på interaktion med lys. Disse vil, sammen 
med universet, danne grundlag for designet 
af et lysarmatur til den valgte tunnel.

På baggrund af forløbet i universet er der 
valgt at arbejde med en interaktiv belysning 
i tunnelen mellem John F. Kennedys Plads og 
Kildeparken. Målgruppen er valgt ud fra øns-
ket om at designe til de mennesker, der bru-
ger tunnelen i dag. Det vil sige folk, der er i 
transit, hvad enten de skal med toget eller 
benytter tunnelen i dens fulde længde. Det 
er således ikke ønsket at tiltrække nye bru-
gere alene for, at de skal se det designede 
lys i tunnelen. Lyset skal derfor tage hensyn 
til tunnelens primære brug som transitrum.
Ud fra ovenstående er der opstillet følgende 
værdimission:

Det er ønsket at skabe en oplevelse for de 
mennesker, der er i transit i tunnelen, ved 
at arbejde med forholdet mellem menneske 
og tunnel ved brug af interaktion.

Oplevelsen defineres som pudsig, hvormed 
der menes, at lysdesignet blot skal betragtes 
som en merværdi. Dette gøres, da målgrup-
pen, folk i transit, ikke skal overvældes med 
indtryk, de skal tage stilling til, når de mulig-

18
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Som et led i at designe et armatur til lyssæt-
ning af tunnelen, er der taget udgangspunkt 
i det tidligere beskrevne univers. Essensen, 
der er trukket ud af universet, består af to 
hovedprincipper. Det ene hovedprincip består 
i modsætningen mellem det dystre indre, hvor 
det lilla lys gør atmosfæren trykkende, varm 
og ubehagelig, og det lyse, grønne ydre, hvor 
atmosfæren føles let og luftig, med plads til 
bevægelse. 
Det andet hovedprincip består i den udvikling 
og forandring, der sker med kuglen gennem 
filmen.

Som udgangspunkt arbejdes der under lys-
sætningsprocessen med at skabe en foran-
dring, som forårsages af de mennesker, der er 
i transit i tunnelen. Forandringen i lyset skal 
fremstå tydeligt uanset opholdets varighed. 
Herved forstås, at de, som blot benytter tun-
nelen som transitvej fra spor til spor, skal få 
samme overordnede forståelse for idéen bag 
lyssætningen som de, der bruger tunnelen i sin 
fulde længde eller endda stopper op for at se 
nærmere herpå. 

2.1 Oversættelse fra univers

19
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Indtil 1980’erne handlede urban belysning 
udelukkende om funktionelle behov, og lysar-
maturer blev designet og opstillet i forhold til 
sikkerhed og effektivitetskrav.
På baggrund af energikriserne i denne periode 
skete der en kolossal udvikling indenfor tek-
nologien på dette felt, og nye pæretyper og 
lyskvaliteter opstod. Den nye udvikling gav 
designere, arkitekter, byplanlæggere og bor-
gere muligheden for at puste nyt liv i byernes 
natlige rum.
Belysning er med tiden blevet en af de vigtig-
ste faktorer indenfor byrumsdesign, og desig-
net af natlige landskaber har betydning både 
kulturelt, miljømæssigt, socialt og økonomisk. 
Belysning er med til at fastsætte, hvordan be-

skueren opfatter et sted, idet kombinationer 
af lys, farver og skygger vækker forskellige fø-
lelser i mennesket. Dette er desuden grunden 
til, at der mange steder benyttes en speciel 
lyssætning til at sætte fokus på bygningsvær-
ker med særlig betydning for et område 
(se Ill. 2.2.a) (www.gerbera.org).
Lys kan være berigende, fortryllende og smukt, 
men det kan også være fattigt, ubehageligt og 
uinspirerende. Ethvert sted kræver forskellige 
aspekter af lysdesign.
Vejbelysning skal være funktionel, belyse ve-
jen for bilisten og give fodgængeren mulighed 
for overblik over vejens forløb. Et eksempel 
på et sted, hvor der er arbejdet med et samlet 
lyskoncept for en vej, er Holmbladsgade i Kø-

2.2 Brugen af lys i det urbane rum

Ill. 2.2.a Slottet, Hradcanym, og Karlsbroen i Prag 
med natbelysning.

Ill. 2.2.b Lysarmatur i Holmbladsgade, der symboli-
serer den gamle kystlinie.

20
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benhavn, hvor der er arbejdet med forskellige 
lysarmaturer af både funktionel og æstetisk 
karakter (se Ill. 2.2.b).

Sociale atmosfærer skabes af fodgængerven-
lige veje, gågader og butiksområder, hvor et 
højt belysningsniveau tillader identifikation 
og giver en følelse af tryghed. Mange steder 
arbejdes der med at tilføje en kunstnerisk 
belysning til den praktiske belysning, som 
f.eks. på Frederiksberg (se Ill. nedenfor) og på 
Torvegade i Esbjerg (se Ill. 2.2.c).
Områder med dæmpet belysning giver en god 
visuel komfort uden særlig store kontraster og 
uden, at det trækker opmærksomheden mod 
bestemte steder. Den bløde belysning findes 
typisk i boligområder med lav bebyggelse. 

Når byens lys designes, er der forskellige para-
metre, der er vigtige at overveje:

- Samspillet mellem praktisk og kunstnerisk                           
  belysning
- Effekten i forhold til lysets kvalitet og 
  kvantitet.
- Lysets virkning i forhold til rumforståelsen.
- Placering af primære armaturer og    
  samspillet armaturerne imellem.
- Installationens standard i forbindelse  
  med styring og vedligeholdelse i forhold 
  til brug, slid og vandalisme 
  (www.gerbera.org).

Af ovenstående ses, hvor vigtigt det er at 
designe belysning i byen med omtanke, idet 
det i høj grad har betydning for opfattelsen af 
stedet. Mange af de steder, hvor der er arbej-
det specifikt med belysningen fra en æstetisk 
synsvinkel, er der opnået en bemærkelsesvær-
dig stigning i den oplevede kvalitet af byrum-
met.

Ovenfor ses en vejbelægning på Frederiksberg Ill. 2.2.c Stjernealléen i Torvegade, 
Esbjerg.(th.)

21
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Lys er dannende for rummet, og rummet er 
dannende for lyset, da den ene komponent 
ikke kan ses uden den andens tilstedeværelse. 
På samme måde er farverne i rummet en kom-
ponent for både lysets og materialets farver 
og type. Eksempelvis vil en sort flade omdanne 
meget af lysenergien til varme og ikke reflek-
tere lyset, hvorimod en hvid flade vil reflek-
tere det meste af lyset og kun omdanne en 
lille del til varme. 
Da lysets farver og rumdannelse afhænger af 
hvilken lyskilde, der benyttes, bliver der gået i 
dybden med de to begreber: farvetemperatur 
og farvegengivelse, der benyttes til at vurdere 
en pæres lys.
Farvetemperaturen bestemmes ud fra den 
mængde varmeenergi, der tilføres lyskilden 
ved lysdannelsen. F.eks. vil en jerntråd, der 
opvarmes til temperaturen 2.000 oK, være 
rødglødende, mens den ved yderligere opvarm-
ning til 6.000 oK vil være hvidglødende, så jo 
højere energi, der bliver tilføjet lyskilden, des 
koldere vil farven være.

Farvegengivelsen betegnes med enheden Ra og 
beskriver en lyskildes farvegengivelse i for-
hold til dagslyset, varierende i en skala fra 0 
til 100, hvor 100 Ra svarer til dagslyset. Glø-
depæren er den, der tilnærmer sig dagslyset 
bedst, da den har en værdi på 99 Ra, hvorimod 
en lavtryksnatriumpære har den dårligste (se 
Ill. 2.3.a og 2.3.b). 
Forskellen er, at glødepærer har et kontinuer-
ligt spekter, hvor natriumpæren har et lineært 
spekter, hvilket gør, at de forskellige farver i 
et lysstofrør ikke vil være lige tydelige, hvori-
mod farverne i en glødepære vil være mere 
jævnt fordelt.
Udover lysets kvalitet må der ved valg af 
lyskilder til urban belysning også vurderes på 

2.3 Lyskvalitet

Ill. 2.3.a Glødepærens fravegengivelse

Ill. 2.3.b Natriumpærens farvegengivelse
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levetid, da der skal afsættes en mængde res-
sourcer, hver gang belysningen skal udskiftes. 
Der skelnes mellem to levetidsværdier inden-
for pæretyper; den gennemsnitlige levetid og 
den økonomiske levetid.   
Den gennemsnitlige levetid er defineret som 
det antal timer, der er gået, når 50 % af lys-
kilden er udbrændt. Den økonomiske levetid 
beskriver det punkt, hvor de økonomiske udgif-
ter overstiger lysudbyttet af lyskilden. Dette 
punkt er nået, når lysudbyttet er faldet til 
25-30 %, fra lyskilden blev installeret (El-fagets 
Uddanelsesnævn, 2001).

I forhold til belysning af en tunnel har det 
været relevant at se nærmere på to forskellige 
lyskilder, der opfylder kravene til lyskvalitet 
og levetid samt det udtryk, det skal give i den 
interaktive sammenhæng. Dette er gjort for 
at afgøre, hvad der er mest hensigtsmæssigt i 
dette tilfælde.

Dioder
En lysdiode består af små elektroniske halv-
lederchip, der udseender lys, når de tilføres 
strøm. Det er ikke som ved andre pærer, hvor 
lyset dannes gennem en energioverførsel ved 
opvarmning.

Der er sket en hastig udvikling inden for lys-
dioder, specielt de hvide, LED, Light-emitting 
dioder, hvor lysudbyttet er fordoblet indefor 
de seneste 3 år (www.elsparefonden.dk).
Udviklingen er sket som følge af de mange kva-
liteter, der er forbundet med brugen af dioder, 
og som ikke findes i andre belysnings-typer. 

Dioder:
- har en lang levetid, på ca. 100.000   
  brændtimer (www.lumileds.com)
- giver fuld lysstyrke fra det øjeblik, den                
  tændes
- afgiver ingen infrarøde og ultraviolette         
  stråler
- har en høj effektivitet i lumen i
  forhold til gløde- og halogenpærer
- er mekanisk robuste
- er forholdsvis små
- tåler kulde
- har en god farvegengivelse på 80-85 Ra
- har et fremadrettet lys
(www.elsparefonden.dk)

De hvide lysdioder har i dag en effektivitet på 
40 lumen/watt, hvilket er 3 gange mere end 
glødepærer (www.tl.dk). Samtidig er deres 
farvegengivelse på niveau med nogle af de 
bedste pæretyper med en Ra-værdi på 80-85 
(www.elsparefonden.dk).
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Fiberlys

Fiberlys er et meget efterspurgt produkt, som 
netop nu gennemgår en rivende udvikling. 
Førhen blev fiberlys primært brugt til kunst-
belysning, men i dag bruges det også i mange 
andre sammenhænge. Dette skyldes tre meget 
vigtige egenskaber:
- Lyskilden anbringes lettilgængeligt, 
  og er hermed let at servicere 
- Lyset har ingen varmeudstråling
- Lyset er ikke strømledende  

Fiberlys bruges blandt andet til belysning af 
springvand og som imiterede stjernehvælv. 
Fordelen ved fiberlys er, at lyskilden kan 
placeres et lettilgængeligt sted, hvorfra lyset 

spredes ud i mange fibertråde, som illustreret 
nederst på siden. Således fordeles lyset fra én 
lyskilde til mange små lysledere, helt op til 
1.000 styk, uden et egentligt tab af lysstyrke 
(Harboe, 2006). Kablerne er forholdsvis tynde, 
og derfor kan lyssætninger og armaturer gøres 
relativt små og diskrete, idet der ikke er behov 
for megen plads til teknikken nær lyset.
Kablerne kan være identiske, såvel som for-
skellige, i både tykkelse og i længde (www.
roblon.dk). Fiberlys leveres i plast- og glasfibre 
(www.bygogbolig.dk).

Lyskilde

lyskabler

Strømtilførsel

Lysport

24

rappport rettet 141206.indd   24 14-12-2006   04:37:20



Opsamling på lyskvalitet

Ud fra sammenligninger af dioder og fiberlys 
vælges der at arbejde videre med dioder. 
Den væsentligste årsag hertil er, at der ønskes 
mindst mulig forandring i tunnelen i tilfælde 
af sprungne pærer, idet én defekt lyskilde ved 
fiberlys vil give et udfald på 1.000 lysfelter. 
Valget er desuden truffet ud fra den betragt-
ning, at opsætningen af fiberlys er langt 
dyrere end opsætning af dioder. Endvidere 
er dioder langt mindre pladskrævende end 
fiberlys, hvorfor den nuværende rumbredde i 
tunnelen bedre kan bevares uden udgravning. 
Udskiftning af pærer, ved en fiberlyssætning 
er mindre tidskrævende end dioder, som skal 
skiftes enkeltvis. 
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Inspirationskilderne for projektet grunder 
især i foranderligt lys og forskellige former 
for interaktion med lys.
Interaktivt lys reagerer på de signaler, det 
modtager fra mennesket. Om det er me-
kanisk, elektronisk eller fysisk, vil lyset og 
mennesket indgå i en kommunikation. Dette 
giver mennesket en helt ny måde at forholde 
sig til lys og sine omgivelser på. 
Følgende afsnit indeholder forskellige eksi-
sterende former for foranderligt og interak-
tivt lys.

Foranderligt lys

Brugen af foranderligt lys kan ses i ’Lightcube’ 
fra Skelmersdale af Peter Freeman. Her er 
der i en rundkørsel opstillet et syv meter 
højt tårn, hvor toppen er beklædt med 2.400 
fiberlys (se Ill. 2.4.a). Disse lys skifter mellem 
otte forskellige farver via et avanceret com-
puterprogram. Det har dog den detalje, at det 
på særlige dage lyser med en speciel farve. 
På Valentinsdag lyser Lightcube f.eks. lyserødt 
(www.peterfreeman.com.uk, a). 

2.4 Inspirationskilder

Ill. 2.4.a Lightcube
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Aktiv interaktion

Peter Freeman har i andre af sine lysværker 
arbejdet med, at befolkningen kan få direkte 
indflydelse på farveskiftene. Værker som Spec-
tra-txt (se Ill. 2.4.b) og Luminous (se Ill. 2.4.c) 
skifter farve, når der bliver sendt en sms med 
den ønskede farve til et bestemt nummer 
(www.peterfreeman.co.uk, b) (www.peterfre-
eman.co.uk, c). På den måde kan alle påvirke 
værket direkte.

Ill. 2.4.b Spectra-txt 
med den tilsendte sms 
‘Rainbow’

Ill. 2.4.c Luminous
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I Danmark er der også lavet forsøg med inter-
aktivt lys. For eksempel i Nykøbing Falster i 
2004, hvor en 80 meter lang gangtunnel, der 
forbinder Midtbyen og boligområdet Østerbro, 
blev renoveret. Tunnelen, der førhen var mørk 
og skummel, markerer sig nu som den første 
del af en ny ’kulturakse’, der skal skabes i 
Nykøbing Falster (Hansen, 2005, s. 61). 
I tunnelen er der placeret specialdesignede 
armaturer med farvede lysstofrør. Farverne 
består af rød, grøn og blå, der tilsammen kan 
skabe uendelige farvekombinationer (se Ill. 
2.4.d og 2.4.e). Lysstofrørene er tilsluttet et 
programmerbart lysstyringssystem, der er pla-
ceret i eltavlen til tunnelen. Via et touchpanel 
er det muligt at angive, hvor lang tid hvert 
armatur skal lyse i en given farve. På denne 
måde kan der skabes et hav af forskellige lys-
shows i tunnelen. 
Da der kræves kendskab til lysstyringssytemet 
for at kunne bruge det, er der lavet et skema, 
der skal udfyldes med de ønskede farver. På 
den måde får borgerne i Nykøbing Falster mu-
lighed for at lave deres egne lysshows til sær-
lige lejligheder eller bare som events (Klausen, 
2005, s.34-35).

Både sms og skemalagt lys er en aktiv form 
for interaktion, da brugerne aktivt skal gøre 
noget, før værkerne reagerer.

Passiv interaktion

En anden form for interaktion er den passive. 
Dette er i projektet defineret som interaktion, 
hvor brugerne automatisk gennem bevægelse 
påvirker installationen. Det er således ikke 
muligt for beskueren at vælge, om der ønskes 

Ill. 2.4.d Gangtunnelen i Nykøbing Falster

Ill. 2.4.e Gangtunnelen i Nykøbing Falster
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lys, musikk, teknologi og arkitektur er utfor-
met som en integreret og sammenkomponert 
helhet...” (www.sporveien.no). 

en interaktion, da værket registrerer al bevæ-
gelse. 
I et værk af Olafur Eliasson til Light Art Col-
lection fra 1997 arbejdedes der med en jern-
plade, hvor der er indsat 12V lys (se Ill. 2.4.f).
 

Værket reagerer på personbevægelse via ’body 
motion sensors’ og udsender vilkårlige blink 
med lyset, når personer bevæger sig foran pla-
den (www.targetti.com). Netop denne form for 
interaktion, hvor personer via deres bevægel-
ser indgår i en dialog med lyset, ønskes imple-
menteret i tunnellen mellem John F. Kennedys 
Plads og Kildeparken.

Et eksempel på en sådan påvirkning i en større 
skala er Nydalen Stasjon i Oslo. Denne åbnede 
i år som er en af tre nye stationer på en ny 
T-banelinie, og er udstyret med en interaktiv 
belysning. Det interaktive består i en glasover-
dækket rulletrappe, hvor der bag glasset er 
placeret 1.800 lysstofrør, som kan skifte farve 
og intensitet, hvilket har givet den navnet 
’The Tunnel of Light’ (se Ill. 2.4.g og 2.4.h). 
’The Tunnel of Light’ bliver flere steder be-
skrevet som: ”… et elektronisk kunstverk der 

Ill. 2.4.f Værk af Olafur Eliasson

Ill. 2.4.g og 2.4.h The Tunnel of Light
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Sammen med de 1.800 lysstofrør er der bag 
glasset placeret 44 højtalere, hvorfra det er 
muligt at høre musik, fuglekvidder og stem-
mer, der f.eks. hvisker: ”Du skal være dig 
selv” eller ”Jeg kom hid med to tomme hæn-
der” (www.aftenposten.no). 
Alt dette styres via sensorer, der reagerer 
på det brugerne, der benytter rulletrappen 
(ukendt, 2005, s.29).

Et andet værk, i stor skala, der også reagerer 
på bevægelse er ’Waterfall’ (www.setpixel.
com). Et værk opført på børneafdelingen på 
Hackensack University Medical Center i New 
Jersey som et interaktivt legetøj for børnene. 
Waterfall består af displays på 3x3 tommer, 
som er placeret på en væg med rindende 
vand, der giver effekt til lyset (se Ill. 2.4.i). 
Til denne væg er der tilsluttet et såkaldt 
’overhead infrared camera’, som er i stand til 
at måle bevægelse direkte foran vandfaldet 
(se Ill. 2.4.j). På denne måde bliver det mu-
ligt at interagere med væggen. Alt afhængigt 
af aktiviteten foran vandfaldet vil der ud fra 
personens placering komme få eller mange 
krusninger med farveskift i lyset på fladen. 
Dette skulle tilskynde børnene på hospitalet til 
bevægelse og leg.
Hvis der ingen aktivitet er foran væggen, vil 
den af sig selv sende rolige krusninger og far-
veskift ind over fladen (www.setpixel.com).

Ill. 2.4.i Waterfall: Displays med vand over

Ill. 2.4.j Waterfall med skyggevirkning i fladen
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Opsamling på inspirationskilder

Ud fra inspirationskilderne, tænkes elementer 
fra ‘The Tunnel of Light’ implementeret i tun-
nelen med henblik på at give folk i transit en 
merværdi, når de går gennem tunnelen. 
Denne form for interaktion defineres som 
passiv. Det vil sige, at personerne ikke skal 
interagere via knapper, sms’er eller udfyldning 
af skemaer, men gennem bevægelsessensorer 
eller et ’overhead infrared camera’ som i ek-
semplet ’Waterfall’. 
Desuden vil der blive benyttet farveskift i den 
interaktive flade som i eksemplet ’Lightcube’, 
hvor farverne skifter over tid. Dette er ikke 
interaktivt, som det er i f.eks. Luminous. I 
tunnelen vil farveskiftet ske over året med 
sæsonbestemte farver. Dette vil blive gennem-
gået i afsnittet ’Lyskoncept’.
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Der skal skabes et lysarmatur, som tager 
udgangspunkt i det virtuelle univers samt 
følgende værdimission: 
Det er ønsket at skabe en oplevelse for de 
mennesker, der er i transit i tunnelen, ved at 
arbejde med forholdet mellem menneske og 
tunnel ved brug af interaktion.

3.0 Problemformulering
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3.1 Problemafgrænsning
Det er ønsket at skabe et lysarmatur, der skal 
fungere som sekundær og udelukkende æste-
tisk belysning. Der er udarbejdet et koncept 
for den samlede belysning i tunnelen, men 
projektet afgrænser sig fra en dybdegående 
bearbejdning af den primære belysning. 
Kunstbelysningen skal være interaktiv og styret 
af sensorer. Disses egenskaber er blevet defi-
neret, mens undersøgelser af forskellige løs-
ninger samt stillingtagen til placering, teknik 
og programmering udelades.
Økonomiske aspekter og undersøgelser, i 
forhold til oplevelsen af tryghed i tunnelen, 
er ligeledes nedprioriteret i forbindelse med 
den kreative proces. Dog har begge dele været 
med i overvejelserne omkring detaljeringen af 
designforslaget, og der er i diskussionen fore-
taget en vurdering af forslaget set i forhold til 
disse to temaer.
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4.0 Problemløsning
Med udgangspunkt i rapportens første del, 
omhandlende det virtuelle univers, ”Secrets 
of a Star” og analyserne af lys, arbejdes der i 
det følgende med at udfærdige det endelige 
designforslag til et lysarmatur. Selve lys-
sætningen tænkes at udgøre en merværdi 
til tunnelen, og den er således ikke  det 
primære lys i tunnelen. 
I det følgende søges at opnå et designforslag 
til et lysarmatur, som i form, materialer, 
overflader og konstruktion opfylder krav om 
æstetisk udtryk, brugervenlig betjening ved 
reparation og vedligehold samt sikring mod 
vandalisme.
Skitser, 3d-billeder og tekniske tegninger 
skal klargøre tanker bag processen og det 
endelige designforslag, mens en case viser 
armaturet i brug under det lyskoncept, som 
er omdrejningspunkt for hele designproces-
sen.
Designforslaget vil efterfølgende blive 
konkluderet, diskuteret og perspektiveret.
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4.1 Designproces
Følgende afsnit omhandler designproces-
sen frem til det endelige designforslag til 
et lysarmatur.
I den begyndende fase har det været 
særligt vigtigt at få fastlagt et lyskon-
cept, som skulle danne grundlag for 
armaturdesignet. Til udviklingen heraf 
blev der benyttet brainstorms, der 
åbnede for idéstrømningerne, for se-
nere  at konkretisere idéerne. Udgangs-
punktet for brainstormene universets to 
hovedtemaer ’modsætninger’ og ’for-
anderlighed’ samt ønsket om at benytte 
interaktion. Ud fra disse brainstorms blev 
det besluttet at arbejde med forholdet 
mellem menneske og tunnel, og dette, i 
kombination med resultater af analyser 
og diverse inspirationskilder førte til en 
række konceptforslag. Fælles for dem 
alle er det interaktive aspekt, der skaber 
forbindelse mellem menneske og lys.

De første forslag i processen var over-
ordnet set meget ens, idet de begge i en 
vis udstrækning refererede til universets 
stjernehimmel. Mens det ene forslag var 
en tro kopi af den virkelige stjernehim-
mel (se Ill. 4.1.a), var den anden en mere 
abstrakt fortolkning heraf (se Ill. 4.1.b). 
Begge lyssætninger havde til hensigt at 
reagere på forbipasserende ved at inten-
sivere lyset omkring vedkommende. Idet 
begge forslag lænede sig op ad elementer 
i universet, mere end de var en egentlig 
oversættelse herfra. Dette åbnede op for 
flere forslag.

Ill. 4.1.a

Ill. 4.1.b
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Blandt disse forslag kan nævnes:
- Lysende kugler/cirkler; 
  Den grundlæggende idé bag dette forslag var 
  deciderede kugler, som skulle ‘trille’ over de   
  forbipasserende og eventuelt ved sammen-
  stød mellem to, ’skifte ejer’ (se Ill. 4.1.c). 
  På grund af begrænset rumhøjde, samt 
  manglende forslag til kobling af en egentlig  
  kugle til individet, blev idéen omdannet til   
  cirkler projekteret op i loftet, som skulle  
  følge de forbipasserende (se Ill. 4.1.d).
  Cirklernes diameter skulle afhænge af
  individets skulderbredde. Af fare for at 
  dette koncept ville blive overset på grund af 
  dets placering i loftet, blev det 
  fravalgt.

Ill. 4.1.c

Ill. 4.1.d
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- Ringe i vandet og fodspor; 
  I modsætning til foregående skulle dette 
  lyskoncept vises på gulvfladen – det ene som 
  ringe i vandet i form af lys (se Ill. 4.1.e) og 
  det andet som fodspor af lys (se Ill. 4.1.f).
  Fodsporene skulle have virkning som bare 
  tæer i vådt sand, hvor sporene først er tyde
  lige og efterfølgende fader ud og forsvinder.
  Begge lagde op til leg og kunne ved fading  
  være med til at fortælle en historie om tun-
  nelens brug henover døgnet. Begge koncep-
  ter blev fravalgt, fordi det bevæ-
  gende lys i gulvfladen kunne være forstyr-
  rende for de forbipasserendes gang, idet de 
  var nødt til at kigge ned for at holde øje med 
  reaktionerne.

Ill. 4.1.e

Ill. 4.1.f
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- Grafer; 
  Graferne ville give mulighed for at se brugen  
  af tunnelen henover døgnet, hvilket er selve 
  grundstenen i dette koncept. På tunnelens 
  vægge skulle der være 2-dimensionelle gra
  fer, som ved hjælp af lys visete aktiviteten i   
  tunnelen (se Ill. 4.1.g).  Syv grafer i hver sin 
  farve kunne således illustrere ugens syv dage. 
  Problemet ved dette koncept var den for- 
  holdsvis beskedne indflydelse, det enkelte 
  individ ville få. Selvom forståelsen for den 
  overordnede idé ville være der, ville følelsen 
  af medvirken hos den enkelte være for lille 
  i forhold til, hvad gruppen ønskede at give de 
  forbipasserende.

- Fartstriber; 
  Fartstriberne skulle tydeliggøre den
  hastighed, de forbipasserende gik
  gennem tunnelen med. Således ville en
  rulleskøjteløber få en lang ’hale’ af lys   
  efter sig, mens den hos en gående ville 
  være kortere. Idéen blev bortprioriteret, 
  idet koblingen til universet var for svag
  (se Ill. 4.1.h). 

Alle ovennævnte koncepter blev vurderet og 
sorteret over flere omgange. Det endelige 
valg faldt på først beskrevne koncept, i den 
abstrakte udgave af en stjernehimmel. Valget 
blev truffet ud fra betragtningen om, at enkel-
heden og de aftegnede kvadrater kunne være 
med til at skabe ro i fladen. Konceptet giver 
mulighed for, at den enkelte bruger kan se en 
direkte reaktion på dets egen tilstedeværelse, 
og det giver dermed denne en aktiv rolle – en 
indflydelse på tunnelens foranderlige udse-
ende. Lyskunsten er placeret langs tunnelens 
vægge, hvor den let kan ses ud ad øjenkrogen, 
uden de forbipasserende generes heraf i deres 

Ill. 4.1.g

Ill. 4.1.h
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færden. 
Dette lyskoncept er i det videre forløb bear-
bejdet, og et designforslag til et lysarmatur 
hertil er udarbejdet.
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4.2 Lyskoncept
Designforslaget vil ikke behandle al belysning i 
tunnelen i detaljer. Der er dog opstillet et kon-
cept for den samlede belysning, der er ønsket 
i tunnelen. 
I forhold til lyskonceptet kan tunnelen deles 
op i to; selve tunnelen og trapperne. 
Trapperne er inddraget i konceptet for at lave 
en gradvis overgang fra det udendørs til den 
interaktive tunnel. Trapperne har lyselemen-
ter fra tunnelen, men er dog ikke interaktiv. 
Elementerne består af et lysbånd ved trinene, 
en markering med lys på tværs af sidste trin og 
enkelte felter i væggene, der lyser konstant
(Ill. 4.2.a).

Lysbåndene skal give den primære belysning,og 
er placeret øverst og nederst for ikke at bryde 
den interaktive flade mellem dem. Lysbåndene 
lyser gulligt for at give en varmere fornemmel-
se i tunnelen. Der skal være mere refleksion i 
loftet, end det der er i den nuværende ’nye’ 
del af tunnelen (Ill. 4.2.b). Det skal dog ikke 
have spejleffekt, og kan derved gøres ved at 
opsætte blanke metalplader. 
Det er valgt, at der skal undlades lys i den 
øverste og nederste række felter tættest på 
lysbåndene for at indramme interaktionsfla-
den.

Ill. 4.2.a
Lyskonceptet
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Ill. 4.2.b
Den nye del af den nuværende tunnel

Interaktionsfladen er delt op i kvadratiske fel-
ter, hvor der fast vil være nogle, der lyser gen-
nem tunnelen. De resterende felter er koblet 
til sensorer, der opfatter bevægelser. 
Ved en brugers bevægelse dannes en lysende 
skygge, der fader ud 1 meter foran og bag 
brugeren.
Det er vigtigt, at brugerne med det samme 
ser sammenhængen mellem sig selv og lyset 
på væggen. Felterne på væggen må således 
ikke blive for pixellerede, idet de skal kunne 
give et cirka omrids af personen med to fel-
ters nøjagtighed. Lysstyrken skal blot være så 
kraftig, at den danner en lysende skygge. Ved 

at holde lysstyrken nede er det også muligt at 
se direkte på sin skygge. 
Nuancen på kvadraternes lys vil variere over 
året, som i Lightcube. Om vinteren antager 
firkanterne et skær af gult for at få tunnelen 
til at virke varm på den ellers kolde årstid. 
Om sommeren vil dette være omvendt, da et 
blåt skær vil få lyset til at virke køligt. Forår 
og efterår vil være en blanding af sommer og 
vinter, da den blå farve vil tone over i den gule 
og tilbage igen.
Det ovennævnte lyskoncept danner grundlag 
for udformningen af designforslag.
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4.3 Designforslag
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Sommer: Lys med blåt skær.

Vinter: Lys med gult skær.
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4.4 Lysforsøg
I forbindelse med designet af lysarmaturet i 
tunnelen blev der lavet forsøg med forskellige 
størrelser felter og overflader.
Ved fastsættelse af størrelsen på de lysende 
felter blev kvadrater i papir hængt op på en 
tavle for at simulere udseendet heraf. Der blev 
forsøgt med sidelængderne 20, 15, 10, 7.5 og 
5cm. Det var tydeligt, at de to største mål, 20 
og 15cm, ville betyde en alt for udetaljeret 
skygge, og de kunne derfor ikke give et samhø-
righedsforhold mellem bruger og skygge. Det 
blev besluttet at benytte sidelængden 7,5 cm 
på de lysende felter, da denne størrelse var 
tilpas lille til at give den ønskede skyggevirk-
ning, uden de bliver så små, at skyggen bliver 
for nøjagtig. Størrelsen 5 x 5 cm ville kræve et 
større antal lyskilder i forhold til sidelængden 
7,5 x 7,5 cm.

Lysfirkanter 7,5 x 7,5 cm

Lysfirkanter 10 x 10 cm

Eksempel på hvorledes lysfelterne er sat 
op som hvide papirkvadrater for at kunne 
bedømme størrelsen ved siden af en person.

Lysfirkanter 5 x 5 cm
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Endvidere er der foretaget forsøg med forskel-
lige teksturer i overfladen på den plade, lyset 
skal skinne igennem. Dette er gjort, idet for-
skellige teksturer giver forskellige udtryk. Det 
blev besluttet at lade overfladen få en tekstur 
med små tern, som understreger kvadraterne 
som bærende formelement.
For at undersøge lysets spredning blev der 
foretaget forsøg med manifold på bagsiden af 
den teksturerede plade. Dette gav lyset fra 
dioden en større spredning over fladen. Ma-
nifoldet skulle simulere en film, der laves af 
3M, som sørger for at lyset spredes og giver et 
mere ensartet lys på fladen. Denne film kan 
sættes på bagsiden af den plastikplade, der 
sidder foran felterne. Dette gøres for at sikre 
udtrykket af, at lyset kommer fra felterne og 
ikke i lyskegler fra dioderne.
Resultatet af forsøgene blev således, at kva-
draterne skal være 7,5 x 7,5cm, overfladen 
skal støbes med en tekstur af små tern, og en 
lysspredende film skal sættes på indersiden af 
pladen og sørge for en ensartet lysflade.

Lysforsøg uden manifold

Lysforsøg med manifold.
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4.5 Materialevalg
I dette afsnit er materialerne til lysarmatu-
ret valgt og beskrevet. Valgene er foretaget 
på baggrund af materialernes styrke og an-
vendelsesmuligheder. 

Materialer til konstruktion

Selve konstruktionen skal bestå at et gitter 
med en dybde på 5 cm.
Hvert enkelt hulrum danner ramme om en lys-
kilde. Materialet, der anvendes, bør være et 
stærkt materiale med et højt elasticitetsmo-
dul, da det er en fast konstruktion. Konstrukti-
onen skal sikre, at dioder og frontplade holdes 
på plads. Til dette er galvaniseret stål ideelt 
(se Ill. 4.5.a). Desuden er galvaniseringen med 
til at beskytte stålet mod den fugt, der fore-
kommer i tunnelen.
Der er således ingen grund til at anvende et 
andet alternativ f.eks. rustfrit stål, der er 
mere modstandsdygtigt overfor skrammer, men  
cirka 6-7 gange dyrere.
Konstruktionen bliver dækket af en plastplade, 
som forhindrer, at stålet udsættes for voldsom 
overfladepåvirkning i form af vandalisme og 
slidtage (www.designinsite.dk).

Materiale til frontplade

Den plade, der placeres som afskærmning for 
dioderne, skal kunne modstå store belastnin-
ger, vandalisme og slid. Dette opfyldes af flere 
forskellige materialer, men da det kræves, at 
materialet tillader gennemtrængning af lys, 
vælges der at benytte Lexan margard. 
Dette materiale består af polycarbonat, frem-
stillet af firmaet GE. Produktet bliver normalt 
anvendt som sikkerhedsglas, da det ikke splin-
tres. Lexan kan anvendes på steder udsat for 
hærværk, da det er svært at ridse. Derudover 
er overflade modstandsdygtig overfor graffiti, 
da det nemt kan fjernes fra materialet. Pro-
duktet har fra GE´s side en 10 års garanti mod 
brud og en 5 års garanti mod tab af gennem-

En sektion består af 
10x30 rum. Den øverste 
og nederste række in-
deholder ingen lyskil-
der.

Ill. 4.5.b

Ill 4.5.a: Galvanise-
ret ståls struktur.
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sigtighed (www.modernplastics.com, a) (www.
modernplastics.com, b). Den tidligere beskrev-
ne ternede struktur er valgt, fordi standard-
lexanplader ikke har den ønskede overflade. 
Dette kan produceres ved at støbe lexanen i 
en form med netop denne tekstur. Desuden er 
det valgt at anvende en film fra 3M, der hjæl-
per til at fordele lyset jævnt over en hel boks.

Derudover er det nødvendigt at sætte gum-
milister mellem gitterkonstruktionen og lexan-
pladen, fordi det er væsentligt at sørge for, at 
diodernes lys afskærmes i hvert enkelt felt. På 
denne måde sikres, at lysfelterne adskilles.

Ill. 4.5.c: Lexan 
margard

Lyskilde 

Som lyskilde i armaturet er der valgt dioder, 
der skal kunne skifte nuance fra gulligt til 
blåligt skær over årstiderne. Firmaet Lumileds 
er producent bag flere ad de diode-løsninger, 
Philips anvender, og har blandt andet udviklet 
den lille plade, ’Luxeon Flood 12 up’ (se Ill. 
4.5.d).
Lyskilden består af 12 dioder, der er fastsat på 
en printplade i målene 61,5 x 65,5 x 7,6 mm. 
Printpladen gør det muligt at forbinde dioder 
i en enkelt boks uden brug af ledninger, da 
printpladen fungerer som et ledesystem (www.
lumileds.com).

Ill. 4.5.d: ’Luxeon Flood 12 up’ printplade med 
12 dioder.
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4.6 Konstruktion
I følgende afsnit redegøres der for kon-
struktionens opbygning, hvorledes lyskilder 
undgår overophedning af eget system, og 
hvordan det er muligt at løse problemstillin-
gen angående strøm og ledninger til de godt 
74.000 printplader med dioder, der kommer 
til at befinde sig i tunnelen. 

Sammensætning af 
elektroniske elementer

Ved at lave en parallelforbindelse mellem 
printpladerne er det muligt kun at trække én 
ledning pr. strømforsyning frem for én ledning 
pr. lysboks. 

På illustrationen nedenfor er det vist, hvorle-
des parallelforbindelsen er tænkt (Ill 4.6.a). 
Printpladerne forbindes med en plus- og en 
minusledning. Strømmen går via plusledningen 
gennem dioderne og over i minus. Bliver en 
diode defekt, føres stømmen stadig fra plus 
til minus og afbrydes derfor ikke i resten af 
systemet. 
På hver enkelt printplade skal der være en 
form for ‘styreboks’, der modtager signal om, 
hvorvidt dioderne skal være tændt eller sluk-
ket. Dette signal modtages fra en computer, 
der har omformet signalet fra enten senso-

Strømforsy-
ning

Computer

Styreboks kan indsættes på 
printpladen

Ill. 4.6.a 
Parallelforbindelse 

48

rappport rettet 141206.indd   48 14-12-2006   04:38:17



rer eller infrarøde kameraer, der registrerer 
bevægelser i tunnellen. På den måde er det 
muligt at kontrollere samtlige lys i tunnellen. 

Opbygning af armaturboksen

Der tilknyttes en elboks med strømforsyninger 
ved hver trappeopgang. Disse leverer strøm 
til den efterfølgende del af tunnelen. Boksen 
afskærmes bag en lexanplade på samme måde 
som resten af konstruktionen, så den ikke kan 
anvendes af andre end en teknikker. I hver 
elboks installeres 28 strømforsyninger. Det vil 
sige, at hver række med lys i konstruktionen 
har sin egen strømforsyning, som vist på prin-
ciptegningen herunder.
Dette gøres for at sikre den maksimale effekt 
fra strømforsyningen uden overophedning. 

Servicering

I tilfælde af at lysarmaturet går i stykker og 
skal have skiftet dioder eller lignende, kan 
lexanlågerne åbnes med en specialdesignet 
nøgle, der er inspireret af affaldsskakter som 
nedenfor. 
 

Eksempel på låsemekanisme.
Cirklens diameter på knap 2,5 cm vil ikke ødelægge 
fladens samlede udtryk. 

Principtegning
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Der er fastsat 2 hængsler på indersiden af 
lexanpladen, så de ikke ses udefra og derfor 
ikke bryder den glatte flade. Det er tidligere 
nævnt, at der i øverste og nederste række 
ikke er installeret lyskilder for at give en synlig 
overgang mellem lysbånd og den interaktive 
væg. Hængsler og lås er derfor placeret i disse 
rækker for ikke at give skygger på fladen.

Illustration af hængsel, når 
lågen er lukket.

Hver printplade er sat fast af to holdere. Den 
øverste kan skrues ud med en skruetrækker, 
hvilket gør det nemt at skifte printpladerne.

Udsnit af 4 bokse med 
printplader.
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For at konstruk-
tionen er stabil, 
boltes den i væg-
gen i 4 punkter 
pr. sektion.

Toppen og bunden af konstruk-
tionen lukkes af med riste, så 
opvarmet luft fra lyskilderne 
kan føres væk fra systemet ved 
hjælp af en såkaldt skorstensef-
fekt.

I tunnelen er der i forvejen et 
vandafløb, som kan udnyttes til 
skorstenseffekten ved at lukke 
af med en rist og placere kon-
struktionen ovenpå, så der kan 
tilføres luft fra bunden.

Ill. 4.6.b 
Snit af armaturet i 
tunnelen.

Skorstenseffekt

I konstruktionen er det vigtigt, at der er luft 
hele vejen rundt om printpladerne, så der ved 
brug ikke afgives varme, der ikke kan komme 
væk. Derfor er der bagtil lavet et 4 cm dybt 
mellemrum mellem væg og konstruktion, der 
giver en skorstenseffekt, så systemet kan 
komme af med varme (se Ill. 4.6.b).
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4.7 Deformationsberegninger

Gitterkonstruktion:
Viser hvor snittet 
er lavet.

Det er ønsket at beregne, hvorledes gitterkon-
struktionen deformerer ved en tryklast, mtryk, 
som vist herunder. Dette kunne eksempelvis 
være en person, der læner sig op ad armatu-
ret.

Eksempel på deformation

For at kunne regne på fladen betragtes lasten 
som jævnt fordelt, idet det således er muligt 
at simplificere konstruktionen. De enkelte 
gitterstænger kan lægges sammen, og det er 
nu tilladt at betragte hele konstruktionen som 
en bjælke (se gitterkonstruktion, snit A-A og 
konstruktionen som bjælke).

Snit A-A:
Viser snittet med de enkelte gitterstænger. 
Målene er angivet i cm.
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På fritlegemediagrammet ses bjælken, der er fast understøttet. Den jævnt fordelte last sættes til 
at være 100 kg. Egenlasten, megen, udregnes af gitterstrukturen samt de fire stålbokse i hvert hjør-
ne, der benyttes til ophængning:

Ståls densitet:            (en.wikipedia.org)

Konstruktionen 
som bjælke.

Fritlegemediagram
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Egenlasten rundes op til 5kg for at tage højde for vægten af dioder og hængsler. Idet tryklasten er 
et skøn, og egenlasten er så lille i forhold til tryklasten, er det irrelevant at medregne egenlasten.

Den jævnt fordelte last, mtryk, på 100 kg omregnes til kraften q, og understøtningsreaktionerne RA og 
RB vil være     , da kraften fordeles ligeligt på disse:

For at finde stivhedstallet, EI, skal elasticitetsmodulet, E, findes og inertimomentet, I, udregnes:

   (Krex, 1978, s. 197)

Snit I
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Snit 1 viser et udsnit af bjælken, således at momentet kan udregnes. Udsnittet har længden x, og 
afstanden fra neutralaksen betegnes y. Der regnes med                          og

maksimalafstanden fra neutral-aksen,                   . Først udregnes de samlede kræfter i y’s retning 
og herefter momentet, således at bjælkens spænding,       , kan findes, hvilket ses på diagrammet 
over indre kræfter:

+

Diagram over 
indre kræfter.
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Flydespænding:    (www.europile.nl)

Idet den beregnede spænding er væsentligt mindre end flydespændingen, vil en deformation ikke 
påvirke konstruktionen permanent, hvilket også ses af arbejdskurven.
Således kan den maksimale udbøjning beregnes. Udbøjningen vil være størst på midten for            ,

da afstanden til understøtningerne er størst her. Funktionen for udbøjningen, w(x), kan findes for 
elementartilfældet for en bjælke med den givne understøtning og belastning: 

Alt afhængig af randbetingelserne kunne ligningen godt se sådan ud:

Men idet bjælken er fast understøttet i begge sider, bliver randbetingelserne:

Og derfor er             og              .

Udbøjningen for            bliver da:

Arbejdskurve
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Den meget lille udbøjning, w(x), er acceptabel, da det vil være umuligt at se eller mærke den. 
Dette er relevant, idet det har indflydelse på, hvordan stabiliteten opfattes. En større udbøjning 
vil ikke nødvendigvis betyde et brud i konstruktionen, men materialet vil opleves plastisk og uhold-
bart.
Det ses at spændingen er væsentligt lavere end flydespændingen, og derfor er konstruktionen 
umiddelbart overdimensioneret. 
Overdimensioneringen er imidlertid praktisk, da der er flere usikkerheder omkring beregningerne.
For at kunne anskue konstruktionen som en bjælke er der regnet med en jævnt fordelt last. I 
praksis vil en person, der læner sig op ad væggen, dog udgøre en punktlast, der påvirker konstruk-
tionen med en større kraft på et begrænset område. Spændingen og udbøjningen vil derfor forøges 
væsentligt i dette punkt, men med de nuværende dimensioner udgør dette sandsynligvis ikke et 
problem.
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4.8 Tekniske tegninger

Armatur fra top 1:16 Armatur fra siden 1:16 Snit armatur 1:16

750

58

Alle mål er angivet i mm, og tegningerne 
findes som bilag i større format. 
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Snit armatur 1:16 Bagfacade armatur 1:16 Frontfacade armatur 1:16

750

2500
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2

1

4.9 Case

1

2

Så snart personen er nået ned, dan-
nes en lysskygge på væggen.

En person går fra John F. Kennedys 
Plads ned i tunnelen.
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5
4

3

5

4

3
Personen går forbi en forælder med 
barn, skyggerne stemmer over ens 
med deres højder.

Længere nede i tunnelen står en 
mand og servicerer en lyssektion.

Personen når sin perron. Skyggen 
forsvinder, idet han går op af trap-
pen.
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Konklusion
Der er gennem projektet arbejdet med at 
skabe et lysarmatur med udgangspunkt i det 
virtuelle univers ’Secrets of a Star’. Det var 
ønsket, ved hjælp af lyset, at skabe et forhold 
mellem tunnelen og de mennesker, der benyt-
ter den. 
Ud fra værdimissionen blev der skabt en række 
forskellige forslag til lyskoncepter, hvor det 
digitale produkt, universet, blev brugt som 
inspirationskilde. Herfra blev der fundet frem 
til et løsningsforslag med en lysende skygge, 

et lysarmatur, der interagerer aktivt og direkte 
med tunnelens brugere. Lysskyggen fungerer 
som en sekundær belysning, der tilføjer tun-
nelen en merværdi, mens lysbåndene er den 
primære lyskilde.
I produktet er der ikke en direkte kobling mel-
lem universet og armaturet, men mange paral-
lelle tanker er blevet ført videre. F.eks får 
hvert individ sin egen lysskygge, ligesom hver 
kugle i universet bliver en individuel stjerne.
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Diskussion
I det følgende afsnit vil det endelige designfor-
slag blive vurderet på oversættelse, tryghed 
og økonomi. Afslutningsvis vurderes det hvor 
langt, der er nået under projektet og hvilke 
emner, der ved et længere projektforløb ville 
være uddybet nærmere. 

Med udgangspunkt i oversættelsen var ønsket, 
at det endelige designforslag skulle bygge 
på den ene af universets to hovedessenser; 
foranderlighed. Det vurderes dog, at denne es-
sens ikke er tydelig i designet på samme måde 
som i universet. Her består foranderligheden i 
den lineære udvikling, kuglen gennemgår, det 
vil sige en vedvarende forandring, der går fra 
én tilstand til en anden. Tanken var herudfra, 
at foranderligheden skulle komme til udtryk i 
lysets ændring i forhold til færdslen i tunne-
len. Idet lyset i tunnelen finder tilbage til sit 
udgangspunkt, så snart de forbipasserende for-
lader tunnelen, svækkes den direkte sammen-
hæng mellem designets og universets foran-
derlighed. Til gengæld ses den direkte kobling, 
i og med at der i begge tilfælde arbejdes med 
en omfortolkning af stjernehimlen.
Selvom projektet er afgrænset fra at tage 
højde for tryghedsfornemmelsen i tunnelen, 
må det nødvendigvis vurderes, hvilken effekt 
den designede lyssætning har på mennesket. 
Den umiddelbare reaktion på skygger, som føl-
ger én, er utryghed. Det vurderes imidlertid, 
at denne utryghed mindskes, i og med at den 
følgende skygge er af lys og ikke en skygge i 
egentlig forstand.
Skyggen og den forbipasserende bevæger sig 
side om side, hvormed der opnås en fornem-
melse af at følges ad. Modstående hertil er en 
skygge, som enten følger én bagved, hvilket 
vil give en følelse af at blive forfulgt, eller er 
foran én, hvormed der opstår en fornemmelse 

af at blive ledt. Ydermere sørger lysbånd for 
den primære belysning, idet skyggen blot lyser 
svagt. Således udsættes de forbipasserende 
hverken for spotlys eller mørke kroge.
Set ud fra en økonomisk betragtning vil indkøb 
af armaturets godt 74.000 printplader med 
dioder i sig selv komme til at koste omkring 11 
mio. kr., selvom der tages højde for mængde-
rabat. Derfor opstilles et alternativ, som kan 
være indkøb af printplader for sig, samt to 
dioder i henholdsvis varm og kold hvid, hvilket  
vil give en udgift på 2 mio. kr., hvis der tages 
højde for mængderabat (www.led1.de, a) 
(www.led1.de, b). Diodens levetid på op mod 
100.000 brændtimer, kombineret med lexan-
pladens graffitiafvisende overflade, betyder 
lille behov for reparation og vedligehold. Der 
kan således gå 10 år, før det er nødvendigt at 
skifte dioder og foretage anden gennemgående 
reparation. 
Hvert enkelt kvadrat har et strømforbrug på 
9,8 W, og til prisen 1 kr./kWh vil det koste 725 
kr./t, hvis alle dioder er tændt hele tiden. 
Dette vil dog aldrig være tilfældet, da største-
delen af kvadraterne kun tændes kort, når der 
sker bevægelse foran dem. Derfor er denne 
timepris langt højere end den reelle pris. 
Med eksempelvis disse få indgreb vil prisen på 
armaturet således let kunne sænkes, og kon-
ceptet bliver derfor realiserbart. 

Der er flere elementer, som projektet er af-
grænset fra. Disse bør dog gennemarbejdes, 
hvis projektet skal realiseres.
På grund af tidsbegrænsningen har det ikke 
været muligt at foretage nærmere undersøgel-
ser af de valg, der er blevet truffet i forbindel-
se med konstruktion og materialer. Derfor kan 
det ikke udelukkes, at andre løsninger ville 
være mere hensigtsmæssige.
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Perspektivering
Designforslaget til tunnelen, giver mulighed 
for flere udfoldelsesmuligheder end blot en 
lysskygge. 
Printpladerne, der indeholder flere farver dio-
der, væggen, der er sammensat som en ’for-
størret’ computerskærm, og det programmer-
bare system gør det muligt at benytte fladen 
på mere komplekse måder. Det kunne tænkes, 
at der blev hyret en kunstner til at lave en lys-
event eventuelt i forbindelse med særlige be-
givenheder som f.eks. jul og karneval. Denne 
form for brug udelukker dog det interaktive, 
som det er defineret i dette designforslag, da 
det vil kollidere med kunstværket.
Som en modsætning til kunstneren kunne det 
være muligt for den almindelige borger at ska-
be sine egne kunstværker på samme måde som 
i Nykøbing Falster. Dette vil dog ændre den 
form for interaktion, der oprindelig var ønsket. 
Når den nye form for interaktion aktiveres, 
udelukkes de daglige brugere fra at indgå som 
en del af tunnelens udseende gennem deres 

brug af denne. 
En helt anden måde at benytte armaturet på 
er ved at bruge en enkelt boks fra armaturets 
gitterkonstruktion på andre områder udenfor 
tunnelen. Da armaturets opbygning ikke er ret 
dyb, vil det være muligt at montere enkelte 
bokse’ andre steder i byens rum. Der kunne 
eksempelvis laves en væg som i tunnelen ved 
andre transitsteder, såsom busstoppesteder, 
hvor ventende personer kunne være aktive 
med væggen og på den måde fordrive tiden. 
Konceptet kunne endvidere tilføres flere sen-
sorer og programmeres til en længere fading. 
Således kunne en opsat væg fungere som 
tegnebræt, hvor bevægelser ville stå printet 
på i længere tid. Mulighederne for at ændre 
udtrykket i tunnelen er således næsten uen-
delige. Gennem omprogrammering kan fladen 
bruges på mange andre måder og steder, hvor 
de forbipasserende måske har mere tid til at 
udfolde sig interaktivt. 
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