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Arkitektonisk belysning



Ny arkitektonisk belysning på Storebæltsbroen



Storebæltsbroen er en af verdens største broer

Gennemsejlings-
højde 65 m

Pylonhøjde
254 m

Broens længde 6.790 m

Frit spænd
1.624 m

Fakta om Østbroen:

Ankerblok ballast 
325.000 tons

Pylon inkl. ballast 
190.000 tons



Broen og det oprindelige belysningsanlæg blev indviet d. 14. juni 1998



Det belyste areal er ca. 42.000 m², svarende til ca. 6 fodboldbaner (105 x 68 m)



Eventbelysning ifm. Bro Bizz kampagne nytår 2017/2018



Øresundsbroen i rød og hvid ifm. VM i håndboldfinale d. 31. januar 2021



Sund & Bælt kontaktede Light Bureau i februar 2021 

Med ønske om at:

- etablere ny konstruktionsbelysning på pyloner og ankerblokke

- sænke energiforbruget til konstruktionsbelysningen

- sænke drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til konstruktionsbelysningen

- bruge det nye anlæg som kommunikationsmedium ifm. nationale og kulturelle begivenheder

- indvie det nye anlæg med en gul lyssætning ifm. Tour de France d. 2. juli 2022 



Forslag til farvede lysscenarier



Inspektion ved projektopstart 



Ændring af lysdesignet

Det oprindelige belysningsanlæg Det nye belysningsanlæg



Anvendte armaturer i det nye belysningsanlæg 



Specialdesignede afskærmninger og armaturbeslag



Modellering af broen i 3D 



Screenshots fra DIALux - Pylon



Screenshots fra DIALux - Række- og skydebeslag



Screenshots fra DIALux - Skydebeslag



Screenshots fra DIALux - Rækkebeslag



Screenshots fra DIALux - Lysfordeling



Screenshots fra DIALux - Lysniveauer



Genanvendelse af recesser ved ankerblokke



Klargøring og test af armaturer inden endelig etablering på broen



Etablering af armaturer på beslag på broen



Række- og skydebeslag monteret på broen



Nye el- og styretavler



Indstilling af belysningsanlægget



Støbeskel anvendes som guideline for sigtepunkter



Hvordan indstiller man 264 armaturer symmetrisk på to 254 m høje pyloner i mørke?



Overraskende løsningsforslag fra belysningsrådgiveren 



Lasersigter til indstilling af armaturer 



Sigtepunktskamera placeret bag rækkebeslag



Sigtepunktskamera med laser og fjernstyring



Sigtepunktskamera klargjort på broen



Kommandocentral hos Light Bureau i Herlev 



Udsyn fra sigtepunktskameraet med nightvision



Sigtepunkt i toppen af pylonen (normalt)



Sigtepunkt i toppen af pylonen (med zoom)



Programmering på afstand



Programmering af scenarier



Hvidt scenarie - Foto d. 2. juni 2022 



Tour de France scenarie - Visualisering



Tour de France scenarie - Foto d. 2. juni 2022 



Tour de France scenarie - Foto d. 2. juni 2022 



Dannebrog scenarie - Visualisering



Dannebrog scenarie - Foto d. 2. juni 2022 



Pride scenarie - Visualisering



Pride scenarie - Foto



Det forrige anlæg:
• Armaturantal: 186 stk.
• Effektforbrug for fuldlast scenarie hvor alt er tændt: ca. 133,5 kW
• Årlig driftstid: 4.000 timer 
• Årligt effektforbrug: ca. 533,5 MWh

Det nye anlæg:
• Anlægspris: ca. kr. 19 mio. ekskl. moms.
• Armaturantal: 396 stk.
• Effektforbrug for fuldlast scenarie ved 100% RGBW/WW/CW: ca. 111,0 kW
• Effektforbrug for aften scenarie med 75 % hvidt lys (W): ca. 33,0 kW
• Effektforbrug for nat scenarie med 25 % hvidt lys (W): ca. 11,0 kW
• Årlig driftstid i aften scenarie: 2500 timer
• Årlig driftstid i nat scenarie: 1500 timer
• Årlig samlet driftstid: 4.000 timer
• Gennemsnitligt effektforbrug ca. 24,75 kW
• Årligt effektforbrug: ca. 99,0 MWh
• Årlig besparelse: ca. 434,5 MWh svarende til ca. 81,5 %

Fakta om belysningsanlægget



Samarbejdspartnere på projektet

El-entreprenør:

Armaturleverandør: Konstruktioner og beslag:





I forlængelse af klimaministerens opfordring til at slukke al unødig lys på 
offentlige bygninger har Sund & Bælt besluttet, at der slukkes for 
Storebæltsbroens konstruktionsbelysningen, der ellers er tændt i 
nattetimerne. 

I stedet vil der kun være belysning på østbroens underside til navigation for 
skibstrafikken og på de store hovedkabler. 

Det gælder naturligvis således også, at alle belysningsprojekter på pylonerne i 
anledning af mærkedage eller events, aflyses indtil situationen ændrer sig.

(Sund & Bælt)

Konstruktionsbelysningen slukkes:


