DAV NORDIC A/S LEVERER MASTER TIL BANEBRYDENDE
BELYSNINGSPROJEKT PÅ MUSICONSTIEN
i Roskilde
DAV NORDIC har i samarbejde med Lighting Metropolis, Roskilde Kommune,
Ørsted, AFRY og Aalborg Universitet medvirket til realisering af innovativ
belysning i Roskilde. Belysningen er etableret på Musiconstien, der er en ny
gang- og cykelsti, som forbinder Roskilde Station med Musicon. På stien har
DAV NORDIC bl.a. leveret specialkonstruerede MILEWIDE master til den
nyetablerede interaktive pumptrack/cykelbane.
Banebrydende dansk belysningsprojekt
MILEWIDE master giver med belysningen en helt særlig oplevelse, der er
med til at gøre det attraktivt for borgerne at anvende ruten til og fra Roskilde
Station. Parallelt med gang- og cykelstien er der udført en pumptrack med
en helt unik interaktiv belysning, som ved mørke giver nogle utrolig flotte og
effektfulde lysbaner, der mimer cyklistens kørsel. Det er banebrydende og
umiddelbart den eneste af sin art.

Ydelse:
MILEWIDE master, Koniske
aluminiumsmaster fra
DAV NORDIC A/S
Samarbejdspartner:
Lighting Metropolis
Roskilde Kommune
Ørsted
ÅF Lighting
Aalborg Universitet
Læs mere: Klik her
Geo tag Musiconstien
Se her
Geo tag Rabalderparken
Se her

Belysningsrådgiver Frederik Waneck Borello fra AFRY har været konsulent
på opgaven og samarbejdet med Lysdesigner Simon Panduro, som har udført
projektet som afgangsprojekt på kandidatuddannelsen på Lysdesigneruddannelsen på Aalborg Universitet. Frederik Waneck Borello udtaler:
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”Det har været spændende at være med til at udvikle et anderledes belysningsanlæg, hvor brugerne i den grad kan interagere med belysningen. Med baggrund i
et målrettet udviklingsarbejde har vi haft held med at integrere udstyr i masterne.
Masterne er konstrueret ud fra meget specifikke krav fra det innovative belysningsprojekt, hvilket har været afgørende for anlæggets funktion og ikke mindst æstetik.
DAV NORDIC har været en god samarbejdspartner på hele projektet, og det har
resulteret i et rigtigt flot slutresultat.”

1

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

T: +45 8682 2900
info@davnordic.dk
www.davnordic.dk

Rabalderparken lyser ligeledes op med master fra DAV NORDIC
Hvor Musiconstien er indledningen til Musicon bydelen er Rabalderparken slutningen. Også i Rabalderparken kan der
opleves anderledes og legende master fra DAV NORDIC. Rabalderparken er et åbent og frit tilgængeligt friluftsområde
med scene, skatefaciliteter, fitness og grill. Her har DAV NORDIC leveret koniske master i en iøjnefaldende gul farver,
som matcher andre elementer i området. Belysningsmasterne har forskellige antal spots alt efter behov, og er med til at
binde området sammen på tværs af de mange faciliteter i området.
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Ørsted meget tilfredse med DAV NORDIC A/S
DAV NORDIC masterne er placeret langs med stien og er pulverlakerede røde med antisticker og antigraffiti overflade.
Det giver et anderledes og nyt udtryk på stien. Senior projektkonsulent ved Ørsted, Tine Byskov Søndergaard fortæller:
”Vi valgte MILEWIDE master fra DAV NORDIC fordi, vi havde hørt, at de var gode til at lave individuelle løsninger og
tilpasninger til deres master. Vi havde brug for en løsning, der kunne håndtere de sensorer, der skulle monteres. Det har DAV NORDIC håndteret rigtig fint. Samtidig er der blevet lavet en flot og ikke synlig montage af armaturerne i de indbyggede spor i masterne. Vi er meget tilfredse med resultatet.”
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