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250.000 mennesker passerer Nørreport station hver dag. Heraf 
er 110.000 rejsende med S-tog og regionaltog, hvilket gør den til 
landets travleste. 

Det store projekt for ombygning af Nørreport har forvandlet 
stationspladsen fra at være en lang, smal ø klemt mellem travle 
trafikårer til at være en stor, rolig plads, formet af menneskers 
flow og færden i dynamiske linjer, der forbinder gaderne og 
stationstrapperne med hinanden. De svævende tage og de for-
sænkede cykelparkeringer ligger mellem disse naturlige van-
drestier og tilpasser sig med bløde hjørner og kanter. 

Såvel arkitekturprojektet som belysningen handler om kom-
fort, bekvemmelighed, fremkommelighed, overskuelighed og 
tryghed. Nøgleord som altid er meget nærværende i stationspro-
jekter. Derudover er Nørreport et ikonisk knudepunkt i Køben-
havn, som har fået ny karakter og identitet såvel om dagen som 
om natten.

Praktisk og poetisk
Lyset har været så væsentlig en del af projektets idé, at statio-
nens særlige nattestemning er værd at opleve. Belysningen er 
et særligt lag, der løfter oplevelsen af stationsområdet ud over 
det rent bymæssige. 

Arkitektur og belysning skaber i forening et ukompliceret og 
attraktivt byrum, som er en daglig glæde for mange mennesker, 
og hvor en stations typiske udfordringer – menneskemylder, 
cykler, uoverskuelighed – er blevet håndteret både dag og nat 
med øje for det praktiske og det poetiske.

Det har været afgørende for lysprojektet at undgå mørke om-
råder i stationsområdet og dermed reducere enhver fornem-

Nørreport station og banerne, der fører til 
og fra, ligger i den såkaldte boulevardtun-
nel, en tildækket betonkonstruktion op-
ført i årene 1916 til 1920. 

DSB, Banedanmark, Trafikministeriet 
og Københavns Kommune igangsatte om-
kring 2000 en proces med renovering af 
Nørreport station som følge af to proble-
mer. Dels ligger fjerntogsperronen, hvor 
der kører dieseltog, i et snævert tunnelrør, 
hvor luftkvaliteten var så ringe, at det kræ-
vede et omfattende ventilationsanlæg. 
Dels var boulevardtunnelens dæk utæt 
flere steder, så en renovering af beton og 
membran skulle gennemføres. Dette sidste 
havde som konsekvens, at man skulle blot-
lægge tunneloversiden, hvorved alt der lå 
over tunnelen naturligvis ville forsvinde. 

melse af utryghed. Derfor er der arbejdet på at fjerne blænding 
og samtidig skabe tilstrækkelig almenbelysning til at personer, 
der færdes på Nørreport, ikke står som mørke silhuetter men 
oplyses og ses tydeligt.

Belysningsanlægget udgøres af fire elementer: 
•	 almenbelysningen, som er wireophængte, københavnske ga-

dearmaturer i god harmoni med den øvrige by
•	 lys under de hvide tage, der svæver over pladsen, tiltrækker 

sig opmærksomheden og giver de rejsende en stærk visuel 
orientering

•	 lyssøjlerne, der står på række ned gennem hele pladsen, stræ-
ber mod nattehimlen med deres kølige lys og markerer stati-
onspladsen på lang afstand

•	 cykelstativerne, der takket være små, lysende toppe giver 
cykelparkeringerne – de såkaldte cykelbede –  et udtryk som 
et stjernetæppe

Almenbelysningen gør ikke meget væsen af sig men udfylder 
pladsen med en jævn belysning af den art, man kender fra byens 
gader og stræder. Wireophængte gadearmaturer tilvejebringer 
en luminans, der ligger mellem 1 og 2 cd/m2 på pladsen som 
helhed. Belysningen af Nørrevoldgade, som ligger parallelt med 
pladsen, sker også fra disse velkendte københavnerarmaturer.

Svævende hvide tage
De hvide tage markerer de steder, de rejsende har brug for: Sta-
tionsnedgange, kiosk, rejsecenter, toiletter og cykelparkering. 
Det kraftigste lys findes i forbindelse med tagene, der helt na-

Når overfladen siden skulle retableres, var 
der mulighed for at gøre noget nyt.

Københavns Kommune gennemførte i 
2009 en arkitektkonkurrence for at finde 
en løsning på, hvordan pladsen skulle 
udformes, når renoveringsarbejdet var 
gennemført. Gottlieb Paludan Architects, 
COBE, Sweco og Bartenbach lavede det 
vindende forslag, som lige fra starten ope-
rerede med de belysningselementer, der 
kan ses i dag: Belyste tage, lysende søjler 
og lysprikker på cykelstativerne. I øvrigt 
kan det nævnes, at konkurrenceforslaget 
opererede med LED som grundbelysning, 
hvilket dommerkomitéen i 2009 ikke 
ville anbefale. Denne betænkelighed var 
helt rimelig på et tidspunkt, hvor pris og 
ydelse var ganske anderledes end i dag. 

For fjerntogsperronens vedkommende fik 
Gottlieb Paludan Architects og Sweco i 
fællesskab rådgivningsopgaven for Bane-
danmark uafhængigt af pladskonkurren-
cen, og fortsatte dermed samarbejdet, som 
var indledt med perronforlængelserne på 
Københavns Hovedbanegård (se LYS 04, 
2009). På Nørreports fjerntogsperron kræ-
vede betonrenoveringen og den efterføl-
gende etablering af det meget store venti-
lationsanlæg, at næsten alt andet end de 
bærende konstruktioner blev fjernet. Også 
her lukkede projektet op for etablering af 
helt nye synlige overflader over alt, lige-
som et nyt, tidssvarende belysningsanlæg 
var påkrævet. 

To nye lysoplevelser på nørreporT sTaTion

det ny nørreport er et vellykket byrum også efter mørkets frembrud. en række lysende 
søjler viser vej henover pladsen, mens lys fra neden får tagene til at svæve

af Jesper ravn, arkItekt cand. arch, gottlIeb paludan archItects

lyseT giver 
sTaTionspladsen karakTer
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turligt drager opmærksomheden til sig. Dermed er det tagene, 
der stærkest bidrager til stationens wayfinding. Intuitivt aflæser 
man stationens væsentligste punkter.

Tagene er belyst nedefra med en farvetemperatur på 3000K 
og således, at der opnås luminanser, der ligger mellem 2 og 10 
cd/m2. Armaturerne er nedfældet i belægningen eller anbragt i 
toppen af cykelparkeringernes standere i de tilfælde, hvor cyk-
lerne står under tag. Indbygningshøjden for nedgravningsarma-
turerne er meget begrænset på grund af tunnelkonstruktionen 
nedenunder. Den indsats, der er gjort for at undgå blænding fra 
nedgravningsarmaturerne, er derfor udtryk for, hvilke alterna-
tive muligheder der kunne bringes i anvendelse, da oplagte greb 
som afblændingsgitre og lignende ville forøge armaturdybden 
ud over det fysisk mulige.

Til indbygning i chaussésten er der anvendt specialfremstil-
lede Ø 64 mm uplights, 3 W, 24 V, 10o spredning, tæthedsklasse 
IP 67 og isolationsklasse II. I flisebelægningen er der indfældet 
Ø 127 mm specialtilpassede uplights på 10 W (12 dioder), 24 V, 
2 x 30o , tæthedsklasse IP67 og isolationsklasse III.

Mellem tagenes underside og glasfacaderne ind mod kiosken, 
billetsalget og toiletterne er der opsat en lyslinje, der oplyser 
den øverste del af facaden og belægningen ud for glasset for at 
fremhæve disse servicetilbud. 

Lyssøjler med LED
Lyssøjlerne, som i virkeligheden har med ventilationen af fjern-
togsperronen at gøre, er beklædt med rillet, lidt flimrende, 
krumt glas. Lyset i søjlerne er koldt, 4000K. Søjlerne stræber 
mod himlen, løfter blikket og opmærksomheden og skaber næ-
sten en forbindelse til månelyset over byen. I den ellers så hek-
tiske stemning på Nørreport, hvor alle haster afsted med blikket 
mod jorden, er det lyssøjlerne, der skiller sig ud og skaber en 
poetisk kontakt til himlen. 

Bag glasset er lyssøjlerne klædt i en særlig, vaskebræt-lignen-
de aluminiumreflektor af typen Skybright, som strejfbelyses 
nedefra af dioder i krumme rækker. Reflektoren kaster lyset blødt 
og elegant nedad, tilbage i den retning det kom fra, så søjlen, ser 
lysende ud i hele sin højde. Belysningsstyrken aftager opefter så 
søjlernes top toner ud mod nattehimlen. Det bølgede og uregel-
mæssige glas foran reflektoren giver lyssøjlerne deres spillende 

virkning og medfører, at lys udefra - for eksempel fra billygterne 
- ikke når ind til aluminiumreflektoren som rettet lys, der kunne 
spejles og blænde. Det kølige, udtonede lys i søjlerne giver et 
udtryk, som er væsensforskelligt fra lyset under tagene.

Der er monteret 1260 dioder i bunden af hver søjle, farvetem-
peraturen er 4000K, tæthedsklassen IP65 og isolationsklasse II. 
Søjleluminansen følger en gradient fra 50 til 15 cd/m2, svagest 
i toppen.

Bænkene omkring søjlerne og navnlig lyset i søjlerne har den 
funktionelle og for stationen meget væsentlige virkning, at de 
holder cyklerne på afstand. Belysningen af søjlerne betyder, at 
de nødvendige ventilationsinstallationer, som søjlerne egentlig 
er, bliver et plus for stationen, pladsen og byen.

Om tagene og lyssøjlerne kan man konstatere det usædvan-

To nye lysoplevelser på nørreporT sTaTion

Det lysende tag over Nørreports centrale område, udsmykket med det karakteristiske neonskilt. Foto: Jens Lindhe.

Søjlerne skaber attraktive lyszoner omkring sig. Foto: Jens Lindhe.
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FAKTA

Bygherre: Københavns Kommune

Totalrådgiver: Gottlieb Paludan Architects

Arkitekter: Gottlieb Paludan Architects og COBE

El-ingeniør: Sweco Danmark A/S

Belysningsrådgiver: Bartenbach

Entreprenør: Aarsleff Rail Nørreport

El-installatør: Wicotec Kirkebjerg

Leverandører af specialarmaturer: Lightconstructor, lys i søjler. 

Faktor 3, lys i cykelstativer. Durlum, armaturer i belægningen 

samt linjearmaturer langs glasfacader

lige, at det kolde lys i søjlerne tilbyder ro, ophold og eftertanke, 
mens det varme lys under de hvide tage og på pladsen i øvrigt 
er trafikkens og flowets lys. 

Stjernehimmel i cykelhøjde
Cykelparkeringerne er udrustet med forskellige lysarmaturer alt 
efter deres placering. Under de hvide tage er hver anden af cy-
kelstativernes standere udstyret med en uplight, der belyser 
tagets underside. Der er tale om en 12 V LED spot-lyskilde 3 x 
1 W med en spredning på 120o, indkapslet i et hus med vandal-
klasse 2, tæthedsklasse IP67 og isolationsklasse III. 

I cykelbede uden overdækning er der anbragt et autonomt 
lysarmatur i toppen af hver stander. Lysprikkerne, som er udru-
stet med fire dioder, oplades af en 300 mW indbygget solcelle 
med NiMH-batteri med 10 års levetid og styres af et astronomisk 
ur, så de kan tænde og slukke på tidspunkter, der passer til 
årstiden. Armaturerne er vandalklasse IK 10 og tæthedsklasse 
IP65. Det stilfærdige stjernetæppe, som svæver hen over vid-
derne af cykelstativer, er en visuel attraktion i mørket, et positivt 
lag over de mange parkerede cykler. 

Forsænkningen af cykelbedene, så man kan se hen over dem, 
og lysprikkerne, der tiltrækker sig meget af opmærksomheden, 
er tilsammen et greb, der sigter mod at gøre cykelparkeringerne 
elegante og charmerende frem for endeløse og kaotiske. 

Aktiv dæmpning sænker energiforbruget
Lyset på pladsen er DMX-styret, således at det gradvist tændes, 
efterhånden som dagslyset svinder. Der er opsat en lysmåler på 
et af tagene, og lyset tænder sektionsvis ved faldende dagslys-
niveauer. Alt lys tænder først svagt, hvorefter det stiger til fuldt 
niveau efter en halv time og dæmpes igen om natten. Ved 1000 
lux tænder de lysbånd, der omkranser glasbygningerne, efter-
fulgt ved 500 lux af belysningen under tagene. Ved 300 lux 
tænder de uplights, der sidder i toppen af cykelstativerne under 
tagene, og til sidst tændes lyset i søjlerne ved 200 lux.

Farvegengivelsen er den bedste, der på udførelsestidspunktet 
kunne fås, og som også var teknisk effektiv. Farvegengivelsen er 
afgørende for at opnå en god belysningsstemning. Den ligger 
mellem Ra 85 og 90 og giver en naturlig oplevelse af hud, be-
klædning og øvrige materialer i omgivelserne.

Et bygherrekrav var fra starten, at elforbruget efter ombygnin-
gen ikke måtte overstige det oprindelige på 12,5 kW. Et lysde-
sign, der gør aktivt brug af dæmpning og variation over de 
mørke timer, har gjort det muligt at holde det gennemsnitlige 
energiforbrug under bygherrens grænseværdi.

Det er frem for alt søjlerne og tagenes underside, der gør Nør-
report uafhængig og skiller pladsen ud fra de omgivende byg-
ningers luminans med butikker, reklamer osv. Naturligvis ligger 
en vigtig del af Nørreport stations nat-identitet også i det gamle, 
røde neonskilt, som blev opsat på stationstaget i 1930’erne. 
Netop derfor indgik det i konkurrenceprojektet at bevare dette 
ikoniske symbol på Nørreport station. 

Belysningsplan. © Gottlieb Paludan Architects.

I nattemørket lyser cykelstativernes toppe. Foto: Jens Lindhe.


