FREDERIKSBERG SLOT

LYS PÅ SLOTTET
BELYSNINGSKONCEPT

LYS PÅ SLOTTET
FUGMANN har stået for natbelysningen af det københavnske vartegn
Frederiksberg Slot.
Selv om byudviklingen mildest talt er eksploderet, siden Kong Frederik IV opførte Frederiksberg
Slot på toppen af Valby Bakke, har bygningen
stadig en markant placering.
FUGMANN har stået for etableringen af den
udendørs natbelysning, som sikrer barokbygningens smukke fremtoning også efter mørkets
frembrud.
Bygningen, der omkring år 1700 blev opført som
sommerslot midt mellem bondegårdene langt
udenfor Københavns mure, huser i dag Hærens
Officersskole. Slottet er fredet, og det gav visse
udfordringer under udførelsen.
SPOT PÅ SLOTTET
Det var oprindeligt del af belysningskonceptet, at
en el af bygningens detaljer som flunker, skorstene og tagvinduer skulle have været belyst. Kul-

turarvsstyrelsen satte sig i dog mod at der blev
monteret belysning på selve facaden, og resultatet måtte opnås alene med spotbelysning.
- Der er altid særlige hensyn at tage, når man
arbejder på fredede bygninger. Der var mange
forskellige lysprøver, men vi endte med et smukt
resultat alligevel, siger teknisk direktør Klaus
Therkildsen.
Han så gerne, at flere af Københavns vartegn lå
oplyst om natten.
- Det er synd, at vi så sjældent ser belysning af
byens vartegn. Lyset kan virkelig give liv i gadebilledet og fremhæve bygningens udtryk, så det
bliver superflot, siger Klaus Therkildsen.
Belysningen blev officielt indviet på Dronning
Margrethe II’s fødselsdag 16. april 2010.

FAKTA
Udførelse:
Omfang:
Entreprise:
Bygherre:
Lysdesigner:

2009-2010
Belysning af hele slottets facade med i alt 89 stk. Philips DecoScene nedgravningsarmaturer bestykket med 50 og 100 W lyskilder. Derudover belysning af udvalgte vinduespartier, for at give indtryk af dybde og liv.
1,3 millioner
Hærens Officersskole i samarbejde med Slots- & Ejendomsstyrelsen og Frederiksberg
Kommune.
Åf – Hansen og Henneberg

KUNDEUDTALELSE:

FUGMANN er en professionel samarbejdspartner. Under projektet havde vi et ganske kon“
struktivt samarbejde, og vi endte med at opnå et meget fint resultat.
”

                     FREDERIK W. BORELLO, BELYSNINGSINGENIØR, ÅF - HANSEN OG HENNEBERG
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KONTAKT OS
Du er altid velkommen til at kontakte os på
36 15 05 05 eller besøge vores hjemmeside
www.Fugmann.dk for mere info om vore
kompetencer og referencer.
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