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Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg - Natten i byens lys 

Belysning er meget vigtig for en by. De er ofte arten af belysning der 
afgør stemningen på en gade eller en plads. Der findes allerede flere 
gode eksempler rundt om København, hvor der er leget med 
belysningen og en gade har fået en anden karakter og charme ved at 
belysningen afviger fra den gængse. Holmbladsgade er et sted, hvor 
dette er lykkedes rigtig godt. 
 
På Vesterbro vil vi gerne foreslå et par steder, hvor det er oplagt at gå 
i gang med en bedre belysning. Et af stederne er Den Brune Kødby, 
hvor belysningen slet ikke passer til den trafik der er i området eller til 
den nye kreative identitet, som området efterhånden har fået. 
 
Det lyder spændende med fantasifulde og effektfulde 
belysningsprojekter, men Vesterbro Lokaludvalg vil gerne 
understrege, at en belysning ofte ikke skaber stemning og effekt i 
byrummet, hvis den blot består af en spot der lyser nedefra op på en 
bygning. Effektbelysning skal der være stramme og præcise regler for, 
og kommunen skal give tilladelse til hvert enkelt projekt, således at vi 
ikke risikerer en konkurrence i oplysning af egne bygninger – eller 
spot for reklamens skyld frem for en belysning der underbygger 
arkitektoniske udtryk eller stemningseffekten. Vi vil ikke have et 
lyshav i byens gader. 
 
Generelt mener Vesterbro Lokaludvalg at eksperimenter og forsøg 
med baggrundsbelysning bør have højere prioritet end 
effektbelysning. Der skal tænkes i, hvordan de mennesker der færdes 
på gåben og cykel i gadeniveau bliver ramt og påvirket af belysningen 
frem for en iværksættelse af for mange store prestigeprojekter.  
Et andet belysningsmæssigt problematisk område på Vesterbro er 
nogle af de små sidegader - fx Abel Cathrines gade. Her er lygterne 
vistnok skruet ned for netop at skabe en hyggelig og effektfuld 
belysning, men resultatet er desværre, at gaden fremstår mørk og 
skummel. Abel Cathrines gade fungerer også om aftenen som 
opholdgade for grupper af mennesker, og den bør derfor belyses 
derefter; en tryghedsskabende belysning, der giver farveægthed 
snarere end en fuldt oplyst spotbelyst gade, hvor ophold skræmmes 
væk. 
 
Til sidst vil Vesterbro Lokaludvalg gerne understrege, at vi lægger 
meget vægt på den miljømæssige side af belysningsstrategien. Det er 
essentielt, at der ofres stor opmærksomhed på at finde de mest 
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energirigtige og miljømæssigt bedste løsninger. Efterhånden findes lys 
og lamper, som bruger væsentligt mindre strøm end et 
standardarmatur, ligesom løsninger hvor der anvendes solenergi til 
belysningen skal prioriteres.  
 
Vesterbro Lokaludvalg vil gerne slutte af med at citere et afsnit i 
belysningsstrategien, som vi mener bør udtrykke kernen i den 
fremtidige københavnske belysning. 
”I det konkrete byrum vil belysningen altid opleves som et samspil 
mellem grundbelysning og effektbelysning. Derfor vil kommunen at 
grundbelysning og effektbelysning planlægges som en samlet 
arkitektonisk lyssætning af byens rum.” 
 
 
På vegne af Vesterbro Lokaludvalg 
Med venlig hilsen 
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