
 

PM om ”Bølgen over vandet” – Lysbroen Randers. 

Indvielse af ”Bølgen over vandet” 
Randrusianerne kan snart få en både smuk og spændende lysoplevelse hver gang de passerer stibroen over 
Randers fjord. Lørdag d. 18. august, i forbindelse med Havne Regattaen og det afsluttende fyrværkeri, 
indvies lysinstallationen ”Bølgen over vandet”. 

Randers kommune og ”Lysets by-gruppen”, med kræfter fra det lokale erhvervsliv, valgte i efteråret det 
bedste bud på en Lysbro i Randers. Valget faldt på det københavnske designbureau YOKE med projektet 
”Bølgen over vandet”, som med bysbarnet Simon Marxen i spidsen, har ladet sig inspirere af bølgen, vinden 
og vandet. ”Bølgen over vandet” er en ”Lysbro” der efter mørkets frembrud lyser med en lysstyrke der er 
styret af vindens kraft, samtidig har ”broelementerne” en spejleffekt som skaber spejling af naturen, de 
forbipasserende, solen og lyset i dagtimerne. 

En by med stærke kræfter 
Mange stærke kræfter i Randers arbejder sammen om at vise at byen kan noget særligt; at store drømme 
kan blive til virkelighed når visionerne deles og når frivillige, virksomheder og organisationer arbejder 
sammen – det bringer Randers på landkortet.  

Under foreningen Forum Randers arbejdes der blandt andet med Flodbadet og med at sætte Randers på 
landkortet som Lysets by. Randers har i flere år haft den smukt belyste skorsten og Sparekassens 
hovedsæde står ligeledes smukt oplyst i de mørke timer. I efteråret 2017 kunne Regnskoven tænde for 
belysningen af kuplerne, der med deres grønne lys kan ses langt uden for Randers. De lysende installationer 
byder velkommen til midtbyen og Lysgruppen under Forum Randers arbejder for at der skal komme flere 
til.  

”Forum Randers er en forening af randrusianere som brænder for deres by og som hver især ønsker at 
bidrage til udviklingen af byen. Foreningen formår at binde bånd mellem lokale virksomheder, 
organisationer, innovative sjæle og Randers kommune” fortæller Iglin Tanggaard, som er medlem af Lys-
gruppen under Forum Randers og fortsætter; ”Som eksempel var byens broer de væsentlige 
belysningspunkter i Lys-gruppens drømme om at gøre Randers til Lysets By. Og i forbindelse med den 
planlagte renovering af den blå bro, medtog Randers kommune effektbelysning af broen i planerne og 
dermed var den første bro i Randers belyst og nu kan vi indvi den næste”. 

Endnu en bro skal stråle 
Og Stibroen bliver den næste bro der skal stråle i Randers. Fra på lørdag, når ”Bølgen over vandet” tændes, 
vil den i smukt samspil med de øvrige lysende værker omkring åen og havnen, understrege Gudenåens 
udmunding og den velkendte vind over vandet vil regulere lysets styrke på broen.  

YOKE beskriver selv deres værk; ”BØLGEN OVER VANDET er et lyskunstværk, som er integreret i den daglige 
brug af Stibroen. Vi ønsker at lysinstallationen skal skabe identitet til Stibroen og understøtte byens 
selvforståelse, ved at fremhæve dens placering i byen, tæt på vand og natur.” 

Lokale virksomheder bakker op 
”Bølgen over vandet” finansieres og drives af Randers kommune, og formand for Teknik og miljø, Frank 
Nørgaard er stolt af projektet. ”Det er meget vigtigt for byen at erhvervsfolk, lokale ildsjæle og kommune 



 

kan arbejde sammen om at udvikle byen. ”Bølgen over vandet” er et symbol på dette samarbejde. Samtidig 
understreger lysinstallationen mødet mellem natur og by og vil med sin centrale placering give mange 
randrusianere en daglig oplevelse når de krydser broen” Udover Randers kommunes finansiering er 
”Bølgen over vandet” støttet af Nykredit, Dansk Revision og ProLøn. Lokale virksomheder som ønsker at 
bidrage til byens udvikling og med ”Bølgen over vandet” vil glæde de mange randrusianere, herunder 
kunder og medarbejdere, som dagligt passerer Stibroen over Randers fjord. Også Jysk lotteriudvalg, under 
Varelotteriet, har støttet projektet.  

YOKE 
Designbureauet YOKE arbejder med nyeste teknologier både inden for lys og interaktion. Og har skabt 
lysdesignløsninger til blandt andet Arken, Den Blå Planet og bygningsværker som ”Højlys” det gamle 
vandtårn i Brøndby. 

 

Vedlagt er præsentation af vinderprojektet. 

Se præsentationsfilm på https://vimeo.com/241493270 kodeord: bølgen  

Visualiseringer af projektet fremsendes. 

 

Spørgsmål kan rettes til: 

Simon Marxen YOKE 30 29 66 29 

Britta Pørksen Randers kommune 89 15 15 69 

Iglin Tanggaard Forum Randers 21 37 56 92 

Henri Amsler 21 46 29 74 

https://vimeo.com/241493270
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