
Intelligent effektlys 
sætter scenen    

Case

Værket i Randers er byens samlingssted for musik- og 
teaterarrangementer. Værkets udendørsarealer (Amfiscenen og 
Værket Outdoor) har plads til godt 8.500 publikummer, og det var 
netop de arealer og området omkring hovedindgangen, som Værket 
ønskede bedre belysning på. Værket og Randers Kommune valgte 
den grønne løsning med LED-teknologi. Det sikrer god belysning med 
lang levetid og et lavt CO2-forbrug.  

Når lys gør underværker 
Med udendørsbelysning kan vi lege med lyset og skabe helt bevidste 
effekter. I nattemørket kan vi vække et opholdsområde til live med 
varme lyskilder, der skaber tryghed for de borgere, som færdes der. 

Effektbelysning kan også understrege arkitekturen på en bygning. 
Vi kan skabe billeder og mønstre på selv de mest triste facader, 
og vi kan sætte spot på særlige punkter på og ved bygningen. 
Mulighederne er mange, særligt med den energibesparende LED-
teknologi. Værket i Randers er et – ja, lyslevende eksempel på, at lys 
kan gøre underværker. 

Den nye belysning har skabt sammenhæng i 
vores udendørsarealer og givet bygningen et 
spændende særpræg.  
Arne Degn Nielsen, teknisk chef på Værket. 
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Flytbare master udnytter parkeringsarealet  
Værket Outdoor, parkeringspladsarealet med plads til 6.500 
publikummer, er monteret med otte meter høje lysmaster med Ymera-
armaturer. Masterne omkranser parkeringsarealet, og de står på 
et fundament, der gør det nemt at nedtage dem i forbindelse med 
koncerter. 

”Når masterne foran Amfiscenen skal tages ned, ringer vi til Verdo. Så 
kommer de og demonterer dem. Vi har et rigtig godt samarbejde.” 
Arne Degn Nielsen, Teknisk chef på Værket. 

Individuelle professionelle løsninger 
“Når vi har afdækket behov, ønsker, funktioner med mere, finder vi 
sammen med dig og vores samarbejdspartnere den helt rigtige løsning 
til lige netop din opgave.” 
Per Gylling, Afdelingsleder i Teknisk Infrastruktur, Verdo.   

Få mere inspiration på

verdo.com/teknik  
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Effektive, stabile og fleksible løsninger
Få professionelt udførte el-entrepriser, energioptimeret teknisk infrastruktur 
samt effektiv service og drift fra Verdo’s 150 højtspecialiserede teknikere. 
Vi omsætter faglige kompetencer til dedikeret håndværk og rådgivning om 
enhver type teknisk installation.  

En del af Verdo-koncernen
Verdo er en energikoncern, der gør en verden til forskel. Vores kerneforretning 
er bæredygtig energi og teknisk infrastruktur. Vi udvikler grønne energianlæg 
til industri og forsyning i ind- og udland. 
Vi er blandt Europas førende leverandører af bæredygtig, certificeret biomasse 
til industri og fjernvarmeværker og Danmarks største inden for drift og vedlige-
hold af gadebelysning. Vi forsyner desuden vores forbrugskunder med varme, 
vand og el døgnet rundt, året rundt. Vi er 550 medarbejdere og har en årlig 
omsætning på 3 mia. kroner.
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