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En case og vejledning for kommuner, rådgivere,
belysningsvirksomheder og interessenter
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Lighting Metropolis - deltag i lysrevolutionen
Kommunerne investerer betydelige beløb i ny belysning og Smart city infrastruktur i disse år og med Lighting
Metropolis tager Greater Copenhagen det første afgørende skridt til at realisere en vision om at blive et førende
globalt Urban Living Lab for smart belysning med det formål at styrke den vigtige rolle, som belysning kan spille
for at understøtte sikkerhed, tilgængelighed, identitet, sundhed og uddannelse i byerne, til gavn for borgerne.
Et andet mål for Lighting Metropolis er at afdække det betydelige vækstpotentiale i lyssektorerne, som vokser
globalt og eksponentielt og arbejde for, at Greater Copenhagen med sine 3.8 mio borgere, bliver det naturlige
valg for globale lysvirksomheder, når det gælder innovation, udvikling, test og demonstration af bæredygtige og
intelligente belysningsløsninger.
Lighting Metropolis har et budget på 7.3 mio. €, heraf er 3.65 mio € tilskud fra EU’s Interregionale Fond. Resten
finansieres af de to regioner samt de deltagende parter.

PARTNERNE

PROJEKTER
Lighting Metropolis har sammen med partnerne, gennemført 28
innovationsprojekter, fordelt på disse lokationer i Greater Copenhagen. På hjemmesiden www.lightingmetropolis.com
finder du rapporter og omtale.
Forsidefoto er fra Roskildevej og forestiller gittermast med gamle
armaturer, som blev udskiftet til nye wireophængte LED armaturer i 2015, det første større LED-renoveringsprojekt i Albertslund.
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PROJEKT ’UDSKIFTNING AF GADEBELYSNING I KOMMUNEN.’
Albertslund er midt i en udskiftning af godt 10.000 lyspunkter på gader, stier og pladser og har gennemlevet en
proces, som startede for 6 år siden med vedtagelse af en kommunal lysstrategi.
Kommunen har flere mål med den nye belysning.
- at øge bæredygtighed gennem energioptimering og herved også forbedre driftsøkonomien.
- at efterprøve om den nye belysning forbedrer lyset teknisk set, på kommunale og private veje og lever op til
krav i vejregler
- at involvere borgere i kommunens 52 grundejerforeninger i udskiftningsprocessen
- at undersøge hvordan den gamle og den nye gadebelysning af borgerne opleves med hensyn til at give sikkerhed, god orienteringsevne, øge velbefindende og bidrage til identitet og æstetik i boligområderne
Rapporten beskriver historik og baggrund samt processen.
Endvidere gennemfører Albertslund Kommune som en af de første, en lysteknisk måling af belysningen før og
efter udskiftning. Resultaterne er markante.
Borgerne er i centrum gennem en dialog med kommunens 52 lysambassadører undervejs i processen samt interviews og spørgeskema undersøgelse af den oplevede lyskvalitet i to grundejerforeninger.

BIDRAGYDERE I PROJEKTET
Driftsenhed for Belysning:
Albertslund Belysning
www.albertslundforsyning.dk

Vejledning og beskrivelse af LED, vejregler m.m.:
DTU Fotonik
DTU Campus Risø
www.fotonik.dtu.dk

Lystekniske målinger:
Global Light Standard
www.glstandard.com

Koordination og rapport:
Quercus Group & FM Konsult
www.quercus-group.com
Layout: cross-media.nu
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1. Introduktion, nøglelæringer og anbefalinger
• Nutidigt, fordi kommunen i de sidste 10 år, har taget en række initiativer med energieffektiv belysning i
centrum, her i blandt: i 2009 modtog kommunen Elforsk prisen for udviklingen af en af de første dansk
designede LED-gadelamper, A-lampen. I 2013 blev
kommunen sammen med Danmarks Tekniske Universitet udpeget af Energistyrelsen til at etablere DOLL,
Danish Outdoor Lighting Lab, som siden har spillet
en stor rolle på nationalt og internationalt plan i den
grønne omstilling

Udskiftning af gadebelysning i Albertslund Kommune er en proces, som starter med kommunens belysningsplan og handlingsplan for udskiftning af belysning, som udarbejdes af ÅF Hansen & Henneberg i
2012 og 2013.
I 2016 nedsatte Brugergruppen, som er kommunens
kontakt og samarbejdsforum ift borgerne, et udvalg
under ledelse af kommunalbestyrelsen, som i 2017
udarbejdede et notat, der udstak retningslinjer og køreplan for udskiftning af gadebelysningen i boligområderne.

Kommunen har gjort en stor indsats for at engagere
sine borgere i de 52 bolig og grundejerforeninger i belysningen og man har involveret sig i internationalt arbejde med urban belysning. Det sidste gennem deltagelse i EU Kommissionens arbejde for implementering
af energirigtig belysning i Europas byer, hvor borgmesteren har bidraget med oplæg og indlæg og den tekniske direktør deltaget i Taskforcen for ’Lighting up the
Cities’ samt ved medlemskab i den globale organisation for innovativ belysning i byer, LUCI, hvor kommunen har haft sæde i bestyrelsen siden 2016 sammen
med byer som Lyon, Seoul, Glasgow og Gent.

Det er denne plan, som blev sat i værk i 2018 og som
skal lede til udskiftning af samtlige gadelamper i kommunen.
Der er et særligt fokus på netop belysning i kommunen
af flere årsager:
• Historisk fordi kommunen samtidig med det første
store byggeri af almene boliger i kommunen i 1963,
fik tegnet en gadelampe, som kom til at bære navnet
’Albertslundlampen’ og som blev en global succes for
den danske lysproducent Louis Poulsen og derved har
brandet kommunen som en lyskommune lige siden
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1.2 NØGLELÆRINGER

Erfaringerne fra 1. del af udskiftningsprocessen af gadebelysningen i kommunen er videregivet i denne
rapport, som er en del af projektet ’Lighting Metropolis’, som kommunen deltog i sammen med en række
svenske og danske kommuner, universiteter og virksomheder i årene 2015-2018.

Teknisk kvalitet, lysstyrke og fordeling.
Der er tale om en stedvis ret betydelig underbelysning
af kommunens veje ift vejreglerne i belysningen før
udskiftningen.
Der er på samme måde tale om en stedvis markant
overbelysning efter opsætning af nye lamper og kommunen har herved fået et effektivt redskab til at korrigere og justere lysanlægget.

Projektet var støttet fra EU’s Interegionale midler, Interreg V., og er videreført i en ny skikkelse fra 2019.

1.1 RESUME

Anbefaling: Målingen viser betydelige udsving og det
kan anbefales at kommuner eftermåler deres belysningsanlæg og derved får evidens for lysanlæggets
kvalitet og ydelse og om det lever op til gældende
vejregler. Samtidig kan manglende eftermåling resultere i for højt energiforbrug, da nye lysanlæg ikke
sjældent lyser en del mere end påkrævet.

Denne rapport har fokuseret på
1. Den tekniske lyskvalitet før og efter udskiftning
Virksomheden Global Lighting Standard har gennemført målinger af lysstyrke og fordeling på gader og stier
før og efter udskiftning.
2. Den oplevede lyskvalitet før og efter udskiftning
Virksomheden Quercus Group har gennemført dialog
med tre grundejerforeninger samt målinger gennem
spørgeskema af oplevet lyskvalitet før og efter i 2 af
disse

Borgernes oplevelse af lyskvaliteten før og efter udskiftning
Med få undtagelser er den oplevede lyskvalitet markant højere på alle parametre:
- tryghed
- orientering
- farvetone og blænding
- ydre fremtoning og bidrag til bebyggelsens helhed

3. Borgernes oplevelse af processen og kendskab til gadebelysning
I spørgeskema og dialog indgik endvidere spørgsmål til
oplevelsen af processen med udskiftningen.

Lysambassadør på studietur i Sandkassen, hvor mulige lamper bedømmes.
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Motiv fra udstillingsområde i DOLL på Gl. Landevej imellem Herstedøstervej og Roholmstien, visende noget af lampeudvalget til boligområderne.

Der har været tale om en separation af vejtyper og
arealer på stamvej, boligveje, stikveje og stier, hvorfor kommunen har fået et meget præcist redskab til at
foretage justeringer.

Man kan sige at kommunen gennem flere år har ’uddannet’ både sig selv (kommunalbestyrelse og administration) samt sine borgere gennem udarbejdelse
af belysningsplan, handlingsplan og udskiftningsplan
samt gennem dialog med repræsentationerne i kommunens brugerudvalg og bestyrelserne i foreningerne:

Anbefaling: ved udskiftning af gadebelysning, er det
ikke alene energiforbrug, som nedbringes og derved
kommunens CO2 aftryk samt udgifter til elektricitet;
det er i høj grad en handling, som betyder meget for
og øger borgernes tilfredshed og trivsel. Tilfredshed
med belysningen er steget markant efter udskiftningen og kommunen har fået et ret præcist redskab til
at foretage korrektioner.

-Der er udpeget ’lysambassadører’ i hver forening
-Kommunen har oprettet to showrooms, DOLL og
Sandkassen med demonstration af lamper og master
-Kommunen har tilskyndet og arrangeret besøg i andre kommuner med ny belysning
-Brugerudvalget, som virker som kontaktorgan for
hele kommunen og alle områder, har været inddraget
og nedsat udvalg

Borgernes oplevelse af processen med udskiftningen
Albertslund kommune har gjort meget for at inddrage
borgerne i kommunens 52 grundejer- og boligforeninger samt for at kvalificere stillingtagen til belysningen,
valg f lamper med mere.

Anbefaling: Processer er en udfordring, men de kan
betale sig, også selv om det tager ekstra tid. Den
lange opbygning til selve udskiftningen, har medført en øget viden om belysning og teknologier hos
borgere og politikere, som har øget forståelsen og
kvalificeret beslutningerne. Borgerne udtrykker helt
generelt tilfredshed med inddragelse og proces også
selv om denne har taget lang tid. Man føler sig inddraget og synes at kommunen efterlever nogle gode
principper herved.
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2. Om valg af gadebelysning, eftermåling og vejregler
Professor Paul Michael Petersen, DTU Fotonik

LED-belysning eller såkaldt Solid-State Lighting har
de seneste år gennemgået en afgørende udvikling, og
LED er i dag den mest effektive hvidlyskilde som findes. Ud over energibesparelserne udmærker LED sig
ved en meget lang levetid – op til 50.000 timer. Den
høje energieffektivitet samt den lange levetid peger
direkte mod udvikling af nye grønne lysteknologier
baseret på LED.

For eksempel kan politiet som regel ikke opnå ansigtseller køretøjsgenkendelse, baseret på overvågningskameraer i miljøer, hvor der anvendes sodium lyskilder.
Derfor er farvegengivelse vigtig for vor orienteringsevne og dermed sikkerheden i trafikken og ved færdsel i
byrum.

Med LED lyskilden kommer også muligheden for digital styring, sensorer og et individualiseret design af
belysningsanlægget, som i højere grad kan imødekomme borgernes ønske om en komfortabel belysning, samtidig som kommunen opfylder de krav som
er gældende i henhold til EU’s regler og de nationale
vejlysregler.
ElForsk var med til at sætte forskning og test af de nye
LED teknologier i gang så tidligt som i 2004 og har
gjort en status over LED-teknologien og udviklingen i
Danmark. Læs mere her: https://elforsk.dk/sites/elforsk.
dk/files/media/dokumenter/2018-04/Dansk_Energi_
LED_folder%20d2015-4823%201.0.pdf

b. Lyskildens farvetemperatur

Hvidt lys, som udsendes fra en lyskilde, har en farvetone som angiver om lyset er koldt (blåligt) hvidt eller
mere varmt (rødligt) hvidt som kendes fra en solnedgang.

I de kommende år skal en lang række konventionelle
lyskilder udskiftes, og der skal findes de bedst mulige
erstatninger. LED er en ny lyskilde, som giver energibesparelser samt en lang række nye muligheder, men
den har også en lang række børnesygdomme. Derfor
er det vigtigt, at vi tester og kvalitetssikrer denne udskiftningsproces. I det følgende gives en oversigt over
hvilke parametre der er vigtige, når man skal kvalitetsvurdere nye energibesparende LED lyskilder.

Farvetemperaturen knytter sig til lyskildens farvetone
og den angives i Kelvin (K). Farvetemperaturen bestemmes ved at sammenligne farveindtrykket fra lyskilden
med farveindtrykket fra et opvarmet sort legeme. Når
lyskilden og det sorte legemes farver er ens, registreres det sorte legemes temperatur i Kelvin, og lyskilden
siges at have den pågældende farvetemperatur. En høj
farvetemperatur svarer til blåligt hvidt lys og en lav
farvetemperatur svarer til rødligt hvidt lys. De fleste
udendørs belysningsanlæg har en farvetemperatur på
4000 K eller lidt derover. Denne farvetemperatur giver et hvidt, klart lys, som af nogen opleves som koldt
og blåligt. En hovedregel er at jo tættere lyset kommer
på borgeren og opholdszoner, f.eks. hjemmet, jo større følsomhed vil der være overfor en høj farvetemperatur. Læs mere her: https://elforsk.dk/sites/elforsk.dk/
files/media/dokumenter/elforsk/339-040%2520Plancher_web.pdf

Disse parametre er farvegengivelse, farvetemperatur,
lysstrøm, belysningsstyrke og effektivitet. I det følgende defineres disse parametre.

VIGTIGE PARAMETRE VED SAMMENLIGNING
AF FORSKELLIGE LYSKILDER
a Lyskildens farvegengivelse

Lyskildens farvegengivelse udtrykkes ved Ra-indekset, som angiver lyskildens evne til at gengive farver
på belyste genstande. Farvegengivelsen måles i forhold til farverne i en referencebelysning, eksempelvis en glødepære eller dagslyset. Ved målinger benyttes otte standardiserede farver, og ved fuldstændigt
sammenfald har lyskilden et farvegengivelses-indeks
(Ra-indeks) på 100. Lyskildernes spektre er vigtige for
lyskilderne farvetemperatur og farvegengivelse. EU
stiller i dag krav om, at lyskilder bør have en farvegengivelse på minimum 80 Ra, men husk dette er et
minimum.
I mange ældre gadebelysningsanlæg, anvendes sodium lyskilder, som giver et gulligt-orange lys. Lyset kan
af mange opfattes som ’hyggeligt’ og karakteriseres
ofte som ’varmt’ og komfortabelt. Det er en farvegengivelse, som er invaliderende for evnen til genkendelse og identifikation af levende væsener eller objekter.
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c. Lyskildens lysstrøm og effektivitet

e. Levetid og holdbarhed

En lyskildes lysstrøm angiver det samlede lys fra en
lyskilde og den måles i SI enheden lumen (symbol: lm)
og belysningsstyrken måles i lux eller lumen pr. m2.
Lyskilders effektivitet måles i lumen pr. Watt, og den
er et udtryk for effektforbruget for lyskilden. De bedste
dioder (LED), vi har i dag, har en energieffektivitet på
op til 150 Lumen/W, mens glødepærer ligger på 8-12
Lumen/W, og de mest effektive lysstofrør ligger på
omkring 125 Lumen/W.

De fleste LED lyskilder angiver holdbartid i brændetimer på 15.000 til 100.000 timer. Ved 8 t gnsn tændt
tid per døgn, svarer dette til fra 5 - 30 års levetid. Men
dette gælder kun selve LED- chippen eller dioden, ikke
nødvendigvis den elektroniske driver, som sørger for
at styre strømforsyningen og omsætte kraft til lys. Forhold som evnen til at bortlede varme, cykliske temperaturforhold samt fugtighed, påvirker levetiden betydeligt. LED belysning er et stykke sammenhængende
elektronik og med styring og netværk bør dokumentation for hele systemets levetid efterspørges. Blandt
andet FORCE Technology har undersøgt driveren i
LED lyskilders levetid og rapport kan rekvireres på https://forcetechnology.com/da/artikler/led-chip-belysning-levetid-elektronisk-driver.

d. Homogenitet, lysspredning og retningsbestemthed

LED-dioden er som udgangspunkt ikke retningsbestemt. Det vil derfor være op til armaturdesign af lampehovedet samt optik i form af linser, i hvor stor eller lille grad at lyset fordeles jævnt. Lysspredning og
homogenitet har indflydelse på hvor tæt masterne kan
stå og stadig opnå tilfredsstillende lysstyrke imellem
sig.

Eksempel på målt fordeling af belysningsstyrke på en lokalvej.

TEST OG KARAKTERISERING AF GADELYS

De fleste kommuner i Danmark er godt i gang med
udskiftningen af gadebelysningen til LED. De færreste
ved imidlertid, at ca. 25% af de nyinstallerede lamper
i gennemsnit lyser 25% for meget. Hvis ikke der bliver
gjort noget ved dette problem, vil man på landsplan
overforbruge for ca. 400 mio kr gennem lampernes
levetid, svarende til ca. 4 mio kr i hver kommune.

Målesystemet Lumiscan

Grundlaget for denne vejledning er målesystemet LUMISCAN, som for 3 år siden blev udviklet af DTU Fotonik i samarbejde med firmaet Global Lighting Standard. Lumiscan er et mobilt målesystem til gadelys.
Målesystemet består af en række lyssensorer, som er
placeret på taget af en bil, samt en meget nøjagtig GPS
enhed, der kan bestemme bilens placering inden for
få cm. Målebilen ses her. Bilen køres 2 – 4 gange frem
og tilbage under gadelamperne, dvs. på veje, fortove
og cykelstier, hvorefter de opsamlede lysdata omregnes til de ønskede lysenheder i vejniveau. Et eksempel
ses på toppen af siden.

Målebil til karakterisering af vejbelysning.

Det er et såkaldt heat map af belysningsstyrken, som
den er fordelt mellem 6 lamper på en lokalvej. Belysningsstyrken er under 1 Lux i de blå områder og stiger
herefter 1 Lux pr farveskift op til de gule områder, hvor
belysningstyrken er større end 5 Lux.
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Der er gennemført målinger før og efter udskiftning af
belysning i Albertslund og resultaterne af disse ses i
afsnit 8 i rapporten. Nedenfor følger andre eksempler
på hvordan målinger kan afsløre fejl og mangler i belysninger og give kommunen et solidt grundlag for at
foretage de nødvendige rettelser til gavn for borgertilfredsheden og energiforbruget.

ANDRE CASES
Almind, Viborg
I byen Almind i Viborg Kommune, har man valgt at opstille en række forskellige nye LED lamper til test. Her
var vi forbi med målebilen, som gav følgende resultat:

Belysningstyrker målt i Almind, Viborg
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Gennemsnitstal for de enkelte vejstrækninger i Almind, Viborg. Em er den målte, halvrumlige belysningsstyrke, EmVedl er
den vedligeholdte, halvrumlige belysningstyrke, U0 er regelsmæssiheden, ”Lumen på vej” er total lumen, som rammer
målefeltet mellem to lamper.

FORKERT LUMENPAKKE, FORKERT LUMENINDSTILLING ELLER DEFEKT LAMPEHOVED

Følger man vejreglerne, skal en E1 vej belyses med minimum 5 Lux(halvrumlig), en E2 vej med minimum 2,5
Lux(halvrumlig), begge vedligeholdte værdier. Som de
fremgår, er samtlige veje ret voldsomt overbelyst i forhold til vejreglerne. ”Forbrug” søjlen angiver overforbruget i %.

Et andet eksempel på en utilfredsstillende belysning
ses neden for.
Her fremgår det, at lampe nr. 19 lyser meget svagere
end nabolamperne. Dette kan skyldes en defekt lampe
(måske består lampen af to LED moduler, hvoraf det
ene er defekt) eller det kan skyldes, at lampen er forsynet med
en helt forkert lumenpakke. De
nye LED lamper kan i dag fås med
så mange variationer af lumenpakker og optikker, at der let kan
opstå fejlmonteringer. Endelig, så
kan der være tale om en forkert
software indstilling af lampens
lumen output. Eller, måske er en
natsænkningsfunktion trådt ind
for tidligt.

Vores erfaring er, efter at have målt ca. 1200 gadelamper forskellige steder i landet, at 25% af lamperne i
gennemsnit lyser 25% for meget.

FORKERT PROJEKTERING

Når der i dag laves udbud fra kommunerne om udskifting af gadebelysning, beder man i udbuddet som regel
indbyderne om at vedlægge lysberegninger for 2 – 3
typer af vejgeometrier, idet man dermed håber nogenlunde at dække de typer af veje man har i kommunen.
Det sker imidlertid ikke sjældent, at man på nogle af
vejene dermed får opstillet lamper, som egentlig ikke
helt er beregnet til den vejbredde, mastehøjde eller
masteafstand, hvor de faktisk står. Et eksempel ses her:
Her er der således målt relativ kraftig belysningsstyrke i den side af vejen, hvor lamperne er placeret (ud
for tallene), medens belysningen i modsatte side af
vejen er ret sparsom. Vejreglerne angiver, at lysets regelmæssighed (defineret som
den mørkeste plet mellem to
lamper divideret med gennemsnittet) skal være over
0,15. I ovenstående eksempel
viste den sig kun at være 0,1
fordi området modsat lamperne er for ringe oplyst. Dette
gjorde sig gældende for hele
vejstrækningen.

Defekt eller forkert
lampeindsats

Forkert vejgeometri
under projekteringen
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Af og til opleves hele vejstrækninger, hvor lysniveauet er fejlindstillet:

Fejlindstillet lysniveau. Hele strækningen langs denne hovedgade viste sig at være overbelyst med 105%.

Moderne LED lamper er ofte fjernbetjente, således at
lumen niveauet relativt let kan justeres, hvilket er en
fordel i oven nævnte tilfælde.

VEJTRÆER

Vores måleudstyr kan også benyttes til at afdække behovet for beskæring af vejtræer. Et eksempel ses her:

Behov for beskæring af vejtræ ved lampe 5

ANBEFALING

Samlet set, kan man sige, at det vil være fornuftigt at
få testet ca. 10% af sine nye lampeinstallationer, f.eks.
enkelte vejstrækninger inden for hver vejgeometri.
Finder man således, at hele vejstrækninger lyser f.eks.
25% for meget, kan man overveje at nedjustere på alle
veje af samme type eller man kan overveje at få undersøgt disse vejtyper nærmere. Derudover, kan det
være fornuftigt at foretage yderligere stikprøver lige
inden garantien udløber, som regel lige inden der er
gået 5 år. De fleste LED lamper i dag er nemlig ikke
langtidstestet mere end svarende til to års drift.
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VEJBELYSNINGSREGLER
Vejbelysningsreglerne findes i ”Håndbog for vejbelysning – Anlæg og planlægning” af april 2015, hvis bindende bestemmelser endnu ikke er trådt i kraft.

For andre trafikarealer peges der i de fleste tilfælde på
E2, for lokalveje i tæt, høj bebyggelse dog på E1 og for
parkeringsarealer på minimum E4. For rekreative stier
stilles der ingen krav. Figur 2 viser belysningen af en
lokalvej.

Regler for belysning

Andre forhold

Vejbelysningsregler

Hovedreglen er at trafikarealer uden for bymæssig
bebyggelse ikke belyses, mens trafikarealer inden for
bymæssig bebyggelse belyses. Der er undtagelser, især
at signalregulerede kryds og rundkørsler altid belyses.

Vejbelysningsreglerne omfatter en række andre forhold angående armaturnes afskærmning, valg af lyskilder, maksimal lyspunkthøjde og anlægstyper, periodevis reduktion af belysningen, mv.

Belysningsklasser

Kørebanen på trafikveje belyses af hensyn til motortrafikanter, så den fremtræder tilstrækkelig lys og ensartet og derved danner baggrund for afmærkning på
kørebanen, andre trafikanter, tabte genstande mv. Kriteriet er kørebanens luminans, som opstår i et samspil
mellem belysning og refleksion i vejbelægningen. Det
forudsættes at vejbelægningen er middellys. Belysningsklasserne er L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7a og L7b.
Kørebanen i kryds mellem trafikveje og i rundkørsler
belyses også af hensyn til motortrafikanter. Kriteriet
er imidlertid ikke kørebanens luminans, som kun er
praktisk brugbar på strækninger, men derimod vandret belysningsstyrke. Belysningsklasserne er LE1, LE2,
LE3, LE4 og LE5.

Figur 1: Belysning af lille trafikvej.

Andre trafikarealer, som lokalveje, stier, parkeringspladser mv. belyses af hensyn til fodgængere og cylister. Kriteriet er halvrumlig belysningsstyrke, som
giver lige vægt til vandrette og hældende flader. Belysningsklasserne er E1, E2 og E3. Dertil kommer E4, som
ikke stiller nærmere krav til belysningen.

Belysningsklassernes krav

Hovedkravene angår niveauet, som er middelværdien
over arealet, og regelmæssigheden, som er forholdet
mellem den mindste værdi og middelværdien.
L-klasserne angiver desuden nogle tillægskrav om luminansens langsregelmæssighed og dens regelmæssighed på våd kørebane, samt om begrænsning af
synsnedsættende blænding. L1, L3 og L5 har samme
niveau som henholdsvis L2, L4 og L6, men sigter mod
belysning af motorveje ved et skærpet krav til langsregelmæssighed. L- og LE-klasserne angiver desuden
krav om belysning af kørebanens omgivelser til begge
sider udtrykt ved E-klasser. Omgivelsernes bredde er
3,5 m.

Figur 2: Belysning af lokalvej.

Valg af belysningsklasser

For trafikveje peges der i almindelighed på L6, L7a eller
L7b i afhængighed af kørehastighed, antal kørespor og
mulighed for bløde trafikanter på kørebanen. Figur 1
viser belysningen af en lille trafikvej.
For kryds og rundkørsler peges der i almindelighed på
LE-klasser med omtrent samme niveau som for den
højeste L-klasse på de tilstødende veje. For de ovennævnte L-klasser er det henholdsvis LE4, LE4 og LE5.
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3. Albertslund Kommune og gadebelysningen, historisk
og udskiftning
Af Steen Westring, driftsleder Albertslund Forsyning.

a. Albertslund & gadelyset

Albertslund er en af de første stationsbyer eller ”satellitbyer”, der indgik i den første regionsplan for Hovedstadsområdet, den såkaldte Fingerplan fra 1947. 15 km
fra centrum af København skabtes Albertslund imellem de gamle landsbyer Risby, Vridsløselille, Herstedvester og Herstedøster. Albertslund er kendt som den
planlagte by fra 1960’erne og 1970’erne med det nyskabende byggeri, hvor højhusene er lagt ned (tæt-lav)
og vejene er adskilt fra den bløde trafik på gang- og

cykelstier. Byens indbyggertal voksede fra cirka 3.000
til knap 30.000 på cirka 10 år. Den første bebyggelse i
Albertslund – Rækkehusene i syd blev opført i starten
af 60’erne og det blev samtidig starten på engagementet i gadebelysning for kommunen.
Arkitekten Jens Møller-Jensen hørte i 1963 gennem
sin far, som var arkitekt på rækkehusene, at man havde bestemt sig for en bestemt parklygte. Da Jens Møller-Jensen hørte prisen, som de skulle betale for lygten, de havde valgt, sagde han uden tøven: ”Jeg kan lave

Trippendalstien. Belysning før og efter renoveringen.
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b. Drift og ejerskab

et bedre og billigere armatur!”. Indenfor en uge havde
Jens Møller-Jensen designet en 1:1 mock-up i sit eget
værksted, og tog det derefter til beboelsesområdet og
viste den frem til de involverede parter. Nu manglede
man bare en producent og da Louis Poulsen var 1 kr.
billigere end konkurrenterne fik de opgaven. Albertslund lygten blev Louis Poulsen største succes indenfor udendørs belysning og blev udbredt til og solgt
med stor succes i resten af verdenen.

Albertslund Kommune købte i foråret 2013 udendørsbelysningen af DONG. Købet blev foretaget med henblik på at modernisere belysningen, som var nedslidt,
utidssvarende og dyr i drift. Som led i købet indgik
Albertslund Kommune en femårig aftale med DONG
om fortsat drift af anlægget. Købet omfattede ca. 4.000
lyspunkter på kommunens veje, men også ca. 3.500
lyspunkter på private fællesveje og private veje i mange af byens boligområder. Sammen med kommunens
ca. 2000 lyspunkter på stier, pladser, i Albertslund
Centrum og andre steder, udgør det samlede belysningsanlæg nu ca. 9500 lyspunkter.

Albertslund kom i starten af det 21. århundrede i gang
med en af de største bymoderniseringer i nyere tid,
da store dele af Albertslund er bygget i 60’erne og
derfor skulle fornyes. Det er en proces, som er i fuld
gang den dag i dag og de kommende års inventeringer i byfornyelse er således en stor udfordring, hvor
belysningen er et af de virkemidler som både kan understøtte udviklingen og skabe sammenhæng i kommunen. Derfor gik Albertslunds Kommune i starten af
00’erne i tæt dialog med førende armaturproducenter og – designere for at skabe en belysning med sit
helt eget udtryk. Sammen med lampeproducenterne Philips og Louis Poulsen og med designeren Mads
Odgaard blev lamperne MO-500, et vejbelysningsarmatur og ParkLED (A-Lampen) et nyt parkarmatur,
udviklet. Disse lamper en grundstenene i moderniseringen af belysningen på de kommunale veje og stier.

Anlægget vedligeholdes i det GIS baserede system
DriftWEB, som modtager indmeldinger om fejl fra
borgere, via ”Giv et praj” – et system der tilgås via en
APP på smartphones eller via en funktion på kommunens hjemmeside.

GIS kortudsnit, med udebelysning.
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Økonomisk er kommunens belysningsanlæg adskilt i
en skattefinansieret (ca. 6000 lyspunkter) og en takstfinansieret del (ca. 3500 lyspunkter). Al belysning på
kommunal vej er skattefinansieret. Kommunal belysning i boligområderne er som udgangspunkt takstfinansieret og betales særskilt af de pågældende boligområder, i alt 52 områder.

c. Driftsøkonomi

I april 2018 udbød kommunen drift og vedligehold af
9000 lyspunkter, og Firmaet Citelum vandt kontrakten for de næste 3 år med mulighed for forlængelse 2
år yderligere. Prisniveauet som afspejler markedspriserne er væsentlig lavere end den hidtidige aftale.
Ca. 500 lyspunkter i Albertslund Centrum driftes indtil videre i aftale med en lokal entreprenør. Energiforbruget er beregnet til at mindskes med 75 %, når hele
udskiftningen er gennemført.

bertslund hvor teknologien kan afprøves under realistiske forhold og hvor viden og erfaringer kan samles.

e. DOLL – Danish Outdoor Lighting Lab

Dette blev startordene til skabelsen af DOLL, Danish
Outdoor Lighting Lab, som er et Living Lab, et udendørs laboratorium for bæredygtig og intelligent udendørsbelysning, beliggende i Hersted Industripark i Albertslund Kommune. I DOLL demonstrerer og tester
en række producenter og indkøbere udendørsbelysning og styresystemer i 1:1 skala på 12 kilometer veje
og stier.
DOLL er nu en permanent organisation som drives af
Gate 21 der er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Greater
Copenhagen.

d. Handleplan

I kommunens belysningsplan fra 2012, udarbejdet i
samarbejde med rådgivningsfirmaet ÅF kan følgende
læses: En af de altafgørende faktorer ved udvikling af
nye belysningsløsninger er at opstille og afprøve armaturløsningerne i virkelige miljøer. Tankerne om at skabe
et byrumslaboratorium for belysning ligger derfor lige
for. Her vil det være muligt under kontrollerede og lokale
forhold at afprøve og udvikle fremtidens belysningsløsninger. Herved kan Albertslund kommune både bidrage
til innovation og udvikling af miljørigtige produkter og
tilbyde forskere, designere og producenter et sted i AlDOLL Kontrolrum og visitor center.

Hersted Industripark på 1.500.000 m2 er rammen omkring gadelys laboratoriet.
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DOLL blev udviklet i samarbejde med DTU, Institut for
Fotonik, og ansøgt som et Nationalt Green Lab, en ordning, som blev udbudt af Energistyrelsen i 2010. Formålet med Green Labs, som der i dag er 7 af på nationalt
plan, hvoraf de to er beliggende i Albertslund Kommune, er at booste og understøtte Grøn Vækst og Grøn
Omstilling ved at stille testfaciliteteter til rådighed for
små og mellemstore virksomheder, der ikke selv har
resurser til laboratoriefaciliteter og derved få demonstreret og valideret nye, energieffektive teknologier og
løsninger. Tilskuddet fra Energistyrelsen udgjorde 15
mio. kr. Herudover støttede Region Sjælland og Region
Hovedstaden med ca 12 mio kr. i etablerings- og udvikllingsfasen, som strakte sig fra 2013-2018.

Technology, i 2015 Energistyrelsen om endnu et Geen
Lab, SUS – Smart Urban Services, som blev bevilget og
i dag er etableret i Hersted Industripark, sammen med
DOLL.

DOLL har udviklet en forretningsmodel, så Living Lab’et
i dag er selvfinansierende. I forretningsmodellen indgår opgavevaretagelse for Albertslund Kommunen
med hensyn til belysning og teknologidemonstration.

Det nye belysningsanlæg skal forsynes med forbrugsmålere i henhold til ny el lovgivning, hvilket naturligvis
er indtænkt i moderniseringen. Herudover vil målingerne også blive inddelt i forhold til de enkelte boligområder, således hver af de 52 boligområder får egen
måling. Det vurderes p.t. at der skal etableres imellem
100 og 150 nye måle- og styreskabe. Foreløbig (forår
2019) er der installeret 35.

f. Moderniseringen af udebelysningen

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2013 en handlingsplan
for modernisering af hele belysningsanlægget og afsatte midlerne til dette over en længere årrække. Hele
belysningsanlægget skal udskiftes til LED belysning og
med et samlet lysstyringssystem. En del af installationen og nogle af masterne skal genanvendes ud fra
en kritisk vurdering af restlevetid. Det forventes p.t. at
moderniseringen kan afsluttes i 2022.

DOLL blev en stor succes, som tiltrak flere end 30
danske og udenlandske lysvirksomheder i startfasen.
Energistyrelsen så potentialet og opfordrede I 2016
til at ansøge en ekstra pulje, denne gang med et udvidet teknologisk perspektiv: Smart City, som afspejler ambitionen om i stigende grad at anvende data og
internet-of-things til at drive byerne mere effektivt
og bæredygtigt. En udvikling, som kommuner verden
over i dag forfølger indenfor områder som energiforsyning (smart Grid) intelligente trafik systemer, vejvedligehold, klimatilpasning med mere. Derfor ansøgte
partnerne, DTU og Albertslund sammen med Force

I 2015 udskiftes belysningen på Roskildevej, ca. 250
lyspunkter til MO-500 lampen fra Louis Poulsen –
som en wire ophængt installation på de eksisterende
gitterstålmaster.
Lysstyringssystem blev udbudt i 2016 og valget faldt
på City Light fra firmaet Swarco, en løsning med et
cloudbaseret hosted system. Kommunikationenheder

DOLL har tiltrukket et stort antal virksomheder, som lejer sig ind på de 13 km veje. Philips Lighting hedder i dag ’Signify’.
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eller noder er placeret på/i de med en DALI styringsenhed monterede lamper, som kommunikerer med
units placeret i tændskabe/målerskabe. Disse kommuikerer via sim kort og det almindelige 3g netværk
med det cloudbaserede City Light, som fungerer som
både styringssystem og også kan fungere som vedligeholdssystem.
Under udskiftning af belysningen på de kommunale
veje, blev der lagt rør til fiberkabel ud, sammen med
kablerne til lysarmaturerne. Hver sjette lysmast blev
udstyret med en ekstra, tom serviceluge, så der senere
kan monteres udstyr til kommunikation med forskellige typer af sensorer, WiFi eller andet.
I 2016-2017 udførtes de næste etaper på de større
kommunale veje, i alt ca. 1200 MO-500 lamper blev
opsat, dels på eksisterende master og dels på nye stålmaster, til erstatning af en del gamle træmaster og
luftledninger. De næste etaper, der er opstartet i 2018,
omhandler de større stisystemer og de første boligområder. Med udgangen af 2019 forventes det at ca.
4500 af kommunens 9500 lyspunkter vil være udskiftet til LED armaturer.

f. Borgerinddragelse & Lysambassadører

Med baggrund i Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012 og Albertslund Kommunes handlingsplan
for udskiftning af vejbelysning, samt godkendelse af
Ny betalingsmodel for udendørsbelysning i boligområderne i Kommunalbestyrelsen i december 2016,
nedsattes i december 2016 en arbejdsgruppe, med det
formål at inddrage borgerne i en demokratisk proces
omkring moderniseringen af belysningen i boligområderne.

Emnerne som skulle bearbejdes var: Betalingsmodel,
lampevalg, lysdæmpning, udrulningsstrategi, udviklings- og innovationsprojekter, Smart City elementer
og markedsføring overfor borgerne.

KONKLUSIONEN PÅ ARBEJDSGRUPPENS ARBEJDE

I forbindelse med nedsættelsen af arbejdsgruppen
blev der etableret et korps af lysambassadører, som
arbejdsgruppen involverede i processen. Der er i alt
udpeget 42 lysambassadører. Det følgende afsnit fra
anførselstegn til anførselstegn er citat fra arbejdsgruppens rapport
”Lysambassadørerne er interesserede borgere, én fra
hvert boligområde, der kan bidrage til beslutninger
omkring lys i kommunen, men særligt være ambassadører for eget boligområde. ”
Udrulningsstrategi:
Rækkefølgen for valg af boligområder, der skal renoveres, opdeles i 11 prioriterings kategorier, baseret på
alder, teknologi, udgåede materialer, energiforbrug
m.v.
Det skal tilstræbes at lave hele det enkelte boligområde færdigt på én gang, når renoveringen påbegyndes
og at aftale sammenhæng i lampevalg mellem tilstødende / sammenhængende boligområder og gennemgående stier.
Prioriteringsliste for de 52 boligområder er udarbejdet.

Generisk projektplan for boligområde:
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Betalingsmodel:

INFORMATION

Lampevalg:

Arbejdsgruppe periode: Indlæg i Albertslund Posten
og på kommunens hjemmeside. Der er etableret
hjemmeside og Blog for lysambassadørerne, der har
været på besøg i DOLL. Der har været stor deltagelse
og engagement fra Lysambassadørernes side og deres
meninger og holdninger er medtaget i arbejdsgruppens valg.

Der skal kunne vælges mellem tre modeller for betaling af belysningsanlæg:
1. Hele investeringen betales af boligforening/grundejerforening ved etablering.
2. En del af investeringen betales af boligforening/
grundejerforening ved etablering, og restbeløbet afdrages over 15 år.
3. Hele investeringen afdrages over 15 år.

Information om udebelysning i boligområderne og
om arbejdsgruppens arbejde omfatter tre dele:

De enkelte boligområder har mulighed for at vælge
forskellige lamper. Der skal kunne vælges imellem tre
lamper i hver af de fire kategorier; Vejbelysningsarmaturer, Park- og sti belysningsarmaturer, Pullert armaturer og Vægarmaturer.
Der bør vælges armaturer, der passer sammen på
tværs af kategorierne.

Udrulnings periode: Borgerne informeres løbende
via kommunens hjemmeside og Albertslund Posten.
Hjemmesiden for lysambassadørerne konverteres til
informationsplatform for alle borgere. Dialog med de
enkelte boligområder, i samarbejde med lysambassadørerne, når de efter udrulningsplanen skal involveres.

Lysdæmpning:

Det skal tilbydes at få etableret lysdæmpning, og systemet skal være det af kommunen valgte, således at der
er sammenhæng i lysstyringen.

Udendørs udstillingsområde: I DOLL regi etableres et
udendørs udstillingsområde på Gl. Landevej imellem
Herstedøstervej og Roholmstien. Udstillingsområdet
blev brugt til, i samarbejde med lysambassadører, at
fastlægge lampeudvalget til boligområderne. Efterfølgende er udstillingsområdet tilpasset, så det kan anvendes til fremvisning og demonstration for de enkelte boligområder, når der skal vælges armaturer og
løsninger til disse”.

Smart City og fremtidens muligheder:
I hvert enkelt boligområde udarbejdes en forberedelsesløsning, teknisk og økonomisk, som kan til- eller
fravælges.

Udstillingen vil blive bevaret i hele udrulningsperioden. Udstillingen vil ud over armaturer også vise lysmaster i forskellige højder, lysstyring, lysdæmpning
og eksempler på smarte tiltag som f.eks. bevægelsessensorer.
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g. Udrulning i boligområder

Der skal moderniseres udebelysning i 52 boligområder i Albertslund og processen for etablering af udebelysning i boligområder blev besluttet i før nævnte
arbejdsgruppe.
Bekendtgørelse af lov om private fællesveje definerer
grundlaget for moderniseringen af udebelysningen i
boligområderne og kommunens belysningsplan definerer kravene til moderniseringen af belysningsanlæggene.
Da beboerne i flere grundejerforeninger opkræves individuel betaling for vejbelysning, er samtlige beboere
berørt af lysprojektet, hvilket betyder, at Forvaltningen
for at opfylde kravene skal orientere samtlige grundeje-

re direkte om det påtænkte projekt (projektet vedtaget
af grundejerforeningsbestyrelse / boligforeningsbestyrelse), jfr. §48, stk. 4 i lov om private fællesveje.
Grundejerne bliver informeret via E-Boks og har tre
uger til at komme med indsigelser til projektet. Alle
indsigelser behandles og implementeres, i det omfang Forvaltningen vurderer, de er i overensstemmelse med Belysningsplanen. Den enkelte grundejer har
således ikke vetoret. Forvaltningen tilpasser lysprojektet, hvis særlige hensyn taler herfor, i samarbejde med
grundejerforeningsbestyrelsen/boligforeningsbestyrelsen. Herefter orienteres beboerne igen via E-Boks
om Forvaltningens beslutning (endeligt projekt).

Den fremtidige proces beskrivelse for Forvaltningen vil se således ud:

Processen der udmeldes til de forskellige boligområder/grundejerforeninger, ser således ud:
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En vigtig del af processen er høringsprocessen. Da
Forvaltningen, med de nuværende erfaringer, kan
konstatere, at der er mange holdninger og meninger
til de nye belysningsanlæg, er det vigtig, at denne proces er klar og veldefineret. Ligeledes er det vigtigt, at
retningslinjer og prioriteringer i forhold til selve belysningsanlæggene er klare og entydige. Albertslund
Kommunes Belysningsplan definerer denne ramme.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Vejdirektoratets retningslinjer for minimums belysning af forskellige vejtyper skal følges. Det er derfor også Kommunalbestyrelsen, der eventuelt skal dispensere fra disse
retningslinjer – som er ganske klare og enkle.

Som oplæg til dialogen med grundejerforeningsbestyrelserne/boligforeningsbestyrelserne udarbejdes et
projektoplæg, som tager udgangspunkt i 2 løsninger;
Den mest energi- og lysteknisk optimale løsning og en
lysteknisk acceptabel løsning hvor alle lamper placeres i skel imellem de enkelte matrikler. Dette gøres på
baggrund af de første erfaringer, som viser at placering
at lamper ud for en matrikel er uønsket mange steder.
Der lægges også op til lysdæmpning, dog primært en
”stand alone” løsning (indbygget fast dæmpning fra
22:00 til 06:00) på de private fællesveje og en intelligent løsning på de kommunale veje, med mulighed
for at vælge forskellige dæmpningsprofiler, og tilpasse
disse senere.

Kommunalbestyrelsen har godkendt moderniseringen af udebelysningen på veje, stier og i boligområder,
med en forventning om en betydelig energibesparelse på op imod 50% Vejdirektoratets retningslinjer for
minimums udebelysning på veje og stier øger belysningsniveauet væsentligt, og specielt i boligområderne vil det mange steder betyde flere lysmaster.

Projektoplægget beskriver teknikken og foreslår et
lampevalg som foreningens bestyrelse kan ændre i
forhold til de lampevalg der er vedtaget i arbejdsgruppen. Når forvaltning og bestyrelse er enige om et projekt, sendes dette i høring med beskrivelse af teknik,
lampevalg, lampeplaceringer og økonomi for den enkelte borger.

I nogle boligområder findes mindre blinde stikveje,
som leder til 1 - 4 boliger. Veje, som leder til mere end
én bolig, er at betragte som private fællesveje. På nuværende tidspunkt er de fleste af disse stikveje ikke
belyst - enkelte er dog. Ifølge Vejdirektoratets ”Vejregler for vejbelysning” skal de nævnte stikveje belyses
som Sekundære lokalveje (klasse E2). Dette har kommunalbestyrelsen dog efterfølgende dispenseret for,
således at det nu er op til grundejerforeningen, om de
ønsker udebelysning etableret på disse veje.

Ved udgangen af 2018 blev de første boligområders
belysningsanlæg moderniseret efter denne borgerinddragelsesmodel.
Der blev gennemført en undersøgelse af borgertilfredsheden med lysanlægget før udskiftningen og
efter. I forbindelse hermed, blev der også spurgt til
oplevelsen af og tilfredsheden med den kommunale
proces og inddragelse.
Resultaterne heraf kan ses i kapitel 5.

Albertslund kommune med de to grundejerforeninger
afmærket.
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4. Gadebelysningen – teknisk måling af styrke og kvalitet
MÅLEFORHOLD

Afsnittet er baseret på lyskvalitets-målinger udført
af Global Lighting Standard i samarbejde med DOLL
DTU i perioden mellem maj og december 2018 i aften- og nattetimerne. Alle målinger er foretaget uden
natsænkning, det vil sige, at alle lamper lyser med
100%, medmindre andet er angivet.
Målingerne er foretaget på baggrund af et OPI projekt
med Albertslund Kommune, gående på at få kvalitetsmålt lyset af nye lamper såvel som gamle lamper.
Målingerne har til formål at vise, hvorvidt lamperne
præsterer, som forventet, og om de lever op til regulativerne.
Data for hvert lampepar er angivet i tabeller. Alle lamper er nummereret i stigende nummerorden, når
man kører langs vejen med lamperne i højre side.
For at give et overskueligt og nemt overblik over lampernes ydelse, er data for lysmålingerne også præsen-

teret i Google Earth applikationen. Det er illustreret i
hvert afsnit, og kan yderligere tilgås via de medfølgende KML filer, som kan importeres i Google Earth. KML
filerne viser den horisontale illuminans (flade lux), således at man kan verificere målingerne med et almindeligt lux meter.
Målingerne er foretaget med DOLL DTU’s målevogn.
Målevognen er monteret med en tagbøjle med 6 lyssensorer, 2 kameraer, samt en GPS. Dette gør vognen
i stand til at måle fordelingen af belysningsstyrken på
vejen. Målingerne er foretaget i 3 gennemkørsler af
hver strækning. Der bliver foretaget ca. 5000 målinger
mellem hver lampesæt.
I forbindelse med lysmålingerne er der blevet foretaget referencemålinger. Referencemålingerne er enkelte manuelle lysmålinger foretaget med luxmeter,
på hver strækning, som kvalitetssikring af målingerne
foretaget af målevognen.

SNEBÆRHAVEN 1, GAMLE LAMPER

Et træ skygger for det meste af lyset ved lampe 1. Afstanden mellem lampe 2/3 er en del længere end ved de
andre lamper. Der er for lidt lys fra de første to par lamper, og for meget for det sidste.
Note: Det har ikke været muligt at måle den modsatte strækning hvor der ikke står nogle lamper.
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DEFINITIONER

Ehr = Halvrumlig middelbelysningsstyrke (lux).
R0 = Regelmæssighed. Beskriver forholdet mellem laveste værdi og middelværdien. Benyttes både til belysningsstyrke og luminans.

SNEBÆRHAVEN 1, NYE LAMPER

Strækningen er meget overbelyst, helt op til omkring 200%, med en forholdsvis lav regelmæssighed, som sniger
sig lige under regulativerne: NB: Da der er en parkeringsplads i midten, som ikke er målt, kan det antages at lyset
er projekteret til at lyse den del op også. Derfor det store overforbrug. Det er dog meget sandsynligt, at selv i det
tilfælde vil der være alt for meget lys, samtidig med en risiko for en endnu lavere regelmæssighed.

Strækningen er meget overbelyst, helt op til omkring 200%, med en forholdsvis lav regelmæssighed, som sniger sig lige under
regulativerne: NB: Da der er en parkeringsplads i midten, som ikke er målt, kan det antages at lyset er projekteret til at lyse
den del op også. Derfor det store overforbrug. Det er dog meget sandsynligt, at selv i det tilfælde vil der være alt for meget lys,
samtidig med en risiko for en endnu lavere regelmæssighed.
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SNEBÆRHAVEN II, GAMLE LAMPER

Strækningen er meget overbelyst, helt op til omkring 200%, med en forholdsvis lav regelmæssighed, som sniger
sig lige under regulativerne: NB: Da der er en parkeringsplads i midten, som ikke er målt, kan det antages at lyset
er projekteret til at lyse den del op også. Derfor det store overforbrug. Det er dog meget sandsynligt, at selv i det
tilfælde vil der være alt for meget lys, samtidig med en risiko for en endnu lavere regelmæssighed.
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SNEBÆRHAVEN II, NYE LAMPER

Snebærhaven 2 – B1 – (Svarer til den samme strækning der er målt gamle lamper på)

Strækningen er meget overbelyst, helt op til omkring 250% i gennemsnit. Regelmæssigheden er ok NB: Da der er
en parkeringsplads i midten, som ikke er målt, kan det antages at lyset er projekteret til at lyse den del op også.
Derfor det store overforbrug. Det er dog meget sandsynligt, at selv i det tilfælde vil der være alt for meget lys,
samtidig med en risiko for en endnu lavere regelmæssighed.
Snebærhaven 2 – B2 – (Her stod ingen lamper før)

Strækningen er meget overbelyst, helt op til omkring 270% i gennemsnit. Regelmæssigheden er ok NB: Da der er
en parkeringsplads i midten, som ikke er målt, kan det antages at lyset er projekteret til at lyse den del op også. Derfor det store overforbrug. Det er dog meget sandsynligt, at selv i det tilfælde vil der være alt for meget lys, samtidig
med en risiko for en endnu lavere regelmæssighed.
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SNEBÆRHAVEN STAMVEJ GAMLE LAMPER

Snebærhavens stamvej har generelt 48% for lidt lys på vejen, i forhold til kravet på 2,5 lux. Regelmæssigheden
er fin, og ligger over kravet på 0,15.
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SNEBÆRHAVEN STAMVEJ NYE LAMPER

Strækningen er meget overbelyst. Over 3 gange mere end kravet for strækningen. Regelmæssigheden er god.

Konklusion
Det gamle lysanlæg udviser store mangler med hensyn
til lysstyrken ift gældende vejregler (2.5 lux). Det nye
lysanlæg har en overbelysning ift de samme regler på
op til 300 %. Der er således etableret et grundlag for
Albertslund Forsyning til at kunne regulere lysstyrken,
så den i højere grad nærmer sig vejregler. Hvorvidt dette
skal ske, udelukkende med udgangspunkt i den tekniske
måling, må bero på en afvejning af borgernes oplevelse
af tryghed, genkendelse og komfort ved det nye belysningsanlæg med den angivne styrke – og hensynet til
energieffektivitet og økonomi.
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5. Borgernes oplevelse af belysning før og
efter udskiftning
I dette afsnit gør vi rede for den oplevelse af den
gamle og den nye belysning samt selve udskiftningsprocessen, som beboerne i to grundejerforeninger,
Snebærhaven og Rødager, har haft. Vi har modtaget i
alt 42 besvarelser, lidt flere fra Snebærhaven end Rødager. Undersøgelsen giver inputs til kommunen med
hensyn fejlretning og justering. Der har været kritik af
spøgeskemaet fra to borgere, som har været i tvivl om
kategoriseringen af veje.

Der er tale om en klar mere positiv vurdering af den
nye belysning på disse områder samt vurdering af,
hvorvidt lysmængden opleves som tilstrækkelig.
En enkelt undtagelse herfra er genkendelse, som på
Rødagers stier vurderes som forringet.

Konklusioner

3. Blænding og forstyrrelse

1. Klar forbedring på belysningens ydre fremtoning
og helhed

Generelt vil der i forbindelse med udskiftning af belysning til et anlæg med øget styrke og luminans, ofte
optræde en vurdering af den nye belysning som mindre komfortabel end den gamle. Denne vurdering kan
ændre sig i løbet af en forholdsvis kort tid som følge af
tilvænning.

Vi ser en tendens til at borgerne i Rødager har anlagt
en mindre positiv vurdering af den gamle belysning
samt en mere positiv vurdering af den nye belysning
end borgerne i Snebærhaven. Der er tale om stort set
de samme belysningsløsninger i de to foreninger, både
før og efter udskiftning.

Borgerne oplever klare forbedringer på langt de fleste
punkter. Mest markant er oplevelsen af master og lampers positive bidrag til helhedsindtrykket af bebyggelsen, samspillet med arkitektur og natur samt design og
fremtoning i slukket tilstand.

En enkelt undtagelse herfra er Snebærhavens Stikveje,
hvor samspil vurderes forringet.

2. Forbedring af orientering og genkendelse

Her er bedømmelserne mere blandede og ikke ubetinget positive. Det gælder boligveje, stikvej og stamvej
i Rødager, hvor både blænding og forstyrrelse er steget
med det nye belysningsanlæg. På Rødagers stier vurderes disse to faktorer dog positivt, d.v.s. mindskede i
forhold til det gamle belysningsanlæg.

Den gamle masteplacering i grundejerforeningen Snebærhaven. De røde prikker er træmaster.
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4. Farvetone og tryghed

Her er vurderingerne alle positive af det nye belysningsanlæg, mest markant på Rødagers bolig-, stik- og
stamveje.

5. Demonstration af nyt lys i DOLL og SANDKASSEN

Albertslund Kommune har som led i udskiftningsprocessen indrettet en ’sandkasse’, en vejstrækning med
prøveopstilling af de tre tilbudte lampetyper. Desuden
har kommunen siden 2013 i samarbejde med DTU og
Force drevet DOLL, Danish Outdoor Living (Lighting)
Lab, som demonstrerer og udstiller mere end 50 lampetyper i Hersted Industripark.

En stor del af borgere har besøgt disse showrooms,
som man har fundet meget nyttige ift at kvalificere
stillingstagen og valg af lampetype.

6. Vigtighed af belysning, kommunal lysstrategi og
proces

Et markant flertal af borgere har kendskab til Albertslund Kommunes Lysstrategi og vurderer processen
med udskiftningen positivt.
Næsten alle borgere vurderer belysningen som meget
vigtig for bebyggelsens kvalitet.

Kommunens forslag til ny masteplacering i Snebærhaven. (Kilde: Anbefaling vedr. valg af belysning, Bestyrelsen i
Snebærhaven)
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6. Om metoden
Der blev holdt et indledende møde med bestyrelsen
for grundejerforeningerne samt supplerende møder
med enkelte medlemmer.
Spørgeskemaet blev ved denne lejlighed afprøvet og
der blev indgivet forslag fra bestyrelserne til ændringer, ligesom der var en dialog om udskiftningen, processen og andre relevante forhold.
Herefter blev spørgeskemaer distribueret til samtlige
medlemmer i foreningerne med følgende introduktion:
’Grundejerforeningen skal i lighed med de øvrige bebyggelser i Albertslund Kommune, skifte gadebelysning
til mere energieffektiv belysning. Det sker med nye lamper og LED lyskilder i stedet for de gamle lysstofrør og
lamper.
I den forbindelse har kommunen, med støtte fra EU’s
Interreg. program, fået mulighed for også at fokusere
på lyskvaliteten; både den tekniske og hvordan vi som
mennesker oplever belysningen.
Vi vil derfor gerne have din mening om belysning på
gader, stier og pladser før udskiftningen. Resultaterne
vil hjælpe, ikke bare Albertslund kommune, men kommuner i hele Øresundsregionen, til at træffe bedre beslutninger om udskiftning af belysningen.’

Skalaen bevæger sig opad fra negativ til positiv og
der er plads til en kort uddybende kommentar til
din bedømmelse. Vær dog opmærksom på at der er
to spørgsmål, hvor der spørges til negative værdier.
Her er 5 stadig den højeste, værdi, dvs at hvis du giver
spørgsmålet ’blænder lyset’, karakteren 5 – så er blændingen rigtig slem.
Alle besvarelser anonymiseres så der ikke er genkendelse mulig. Du er dog meget velkommen til at identificere dig i besvarelsen; idet det vil give os mulighed
for at kontakte dig, såfremt der er ting, som med fordel
kunne blive uddybet.
Fokus er på hvordan du oplever lysets evne til at skabe
tryghed gennem orientering, genkendelse og en sikker
afvikling af trafik, hvad enten den er gående eller kørende. Endvidere om lyset er behageligt, passer til omgivelserne og bidrager til følelsen af velvære samt identitet i bebyggelsen – eller det modsatte.
Udskiftning af belysningen er besluttet. Derfor er det
vigtigt at spørgeskemaet ikke besvares som en ønskeseddel til den forestående udskiftning, men holder sig til:
hvordan oplever du (og dine medbeboere) i bebyggelsen den belysning, som er opsat?’
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SNEBÆRHAVEN
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RØDAGER
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DEMONSTRATIONSANLÆG & LYSSTRATEGI

Et flertal af de svarende beboere i begge foreninger har
kendskab til kommunens lysstrategi (lidt flere end 50
% har svaret på spørgsmålet) og det samme gælder besøg i enten ’Sandkassen’ (særligt demonstrationsområde) og DOLL (nationalt Green Lab for gadebelysning og
intelligent byrumsudstyr.)

VIGTIGHED AF BELYSNINGEN OG OPLEVELSE
AF UDSKIFTNINGSPROCESSEN.

Beboerne i begge foreninger tilkendegiver at den
udendørsbelysning er meget vigtig for bebyggelsen.
Udskiftningsprocessen som er beskrevet andetsteds i
rapporten, opleves også som overvejende tilfredsstillende på trods af at tidsplanen af proceduremæssige
og tekniske årsager ikke har kunnet overholdes, men
er overskredet.

KOMMENTARER AFGIVET I
SPØRGESKEMAERNE

Generelle kommentarer
”Gadebelysningen er vigtig for bebyggelsens udseende,
genkendelighed af personer, man møder, og trygheden.”
”Der er problemer med at se vejskiltene mange steder i
kommunen. Buske og træer bør beskæres mere og oftere
især ved viadukter og cykelstier.”
Albertslunds Kommunes lysstrategi:

Det gamle lysanlæg
”Træpælene med luftledninger og de gamle lamper
skæmmede og var ikke optimalt.”
”Pga. masternes placering på sydsiden er lyset meget
dårligt på nordsiden.”
Det nye lysanlæg og udskiftningsprocessen
”Jeg er yderst tilfreds med forløbet – inddragelse og beboerdemokrati tager altså noget ekstra tid og det tjener
kommunen til ære, at de inddrager os.”
”I processen er for meget information delt via nettet – der
burde have været mere på papir.”
”Der må gerne være meget mere og hyppigere information undervejs – I har alle mailadresserne.”
”Efter min opfattelse blev arbejdet udført hurtigt og uden
væsentlige gener for os i forhold til adgangsvejen til vores hus.”

Endvidere tilkendegiver bestyrelsesrepræsentanter for
3 boligforeninger, at de har oplevet et stort udbytte ved
at besøge demonstrationsområderne i form af ’syn for
sagen’, før valget af lamper skulle foretages.

”Jeg oplever, at der har været en utilstrækkelig planlægning af projektet i forhold til at løse og/eller tage højde
for de vanskeligheder, som skyldes, at nogle grundejere
ikke overholder deklarationerne på deres grund og gældende lokalplan.”
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7. Appendiks med bilag
1. ALBERTSLUND KOMMUNENS BELYSNINGSPLAN 2012
UDDRAG AFSNIT 1 ’BELYSNINGSPOLITIK’, SIDE 4-9

2. ALBERTSLUND KOMMUNES HANDLINGSPLAN FOR BELYSNING 2013
UDDRAG AFSNIT 3 ’ALBERTSLUND KOMMUNES VEJBELYSNINGSANLÆG’, SIDE 4-15

3. AD HOC GRUPPENS NOTAT ’UDEBELYSNING I BOLIGOMRÅDERNE’
UDDRAG SIDE 2-9

Vi bringer uddrag af de centrale dokumenter i Kommunens udskiftningsproces.
Man kan få adgang til dokumenterne i deres fulde længde ved henvendelse til kommunen.
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1. Belysningspolitik

Side 4

1. Belysningspolitik
Belysningspolitikken understøtter Albertslund Kommunes overordnede visioner og
målsætninger for udviklingen af kommunen og bidrager til at gøre Albertslund til frontløber inden for grøn teknologi og klimatilpasning.
Belysningspolitikken tager afsæt i en nordisk forståelse af lyskultur og æstetik med
henblik på at skabe løsninger, der sætter menneskers liv og behov i centrum.

1.1 Albertslund sætter lys på livet
- Livet selv, byliv, udeliv, erhvervsliv, børns liv, arbejdsliv, det mangfoldige liv, fritidsliv,
kulturliv, natteliv
Albertslund Kommune er en kommune præget af byudviklingen i
60’erne. Kommunen har store grønne områder med værdifuld rekreativ
funktion samt centre, erhvervs- og boligområder som skaber rammerne
for livet i kommunen.
Belysningsplanen” sætter lys på livet” og dermed på byliv, arbejdsliv, erhvervsliv, kulturliv, fritidsliv og livet for både børn og unge, voksne og ældre, og borgere fra forskellige kulturer. Belysningsplanens fokus rettes mod trafiksikkerhed og tryghed, fremkommelighed på veje, stier, pladser og på oplevelser og karakterskabende belysning
for at opfordre og inspirere til ophold og oplevelse. Belysningsplanen sætter også fokus på klimatilpasning, som er forudsætningen for livet i Albertslund Kommune og
overalt i verden kan udvikle sig.
Albertslund Kommune har en reel bekymring for jordens klima og vil bidrage til at forebygge jordens klimaforandringer. Albertslund Kommune arbejder med grundtanken
om ”at tænke globalt og handle lokalt”.
Dette leder til en vision for belysningen og en række konkrete målsætninger.

Albertslund Kommune arbejder ud fra grundtanken:
”At tænke globalt og handle lokalt”

Belysningsplan 2012
ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\4752rap001-Rev2-belysningsplan
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1.2 Frontløber for klimatilpasset belysning
Visionen er at Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset udendørs
belysning. Belysningsplanens vision er en del af kommunens overordnede vision, som
prioriterer klimatilpasning højt. Albertslund Kommune har en klimastrategi og en klimaplan med klare mål om at nedsætte byens CO2-udslip. Belysningsplanen skal således
synliggøre og understøtte udviklingen af Albertslund som bæredygtig Kommune.
At være frontløber inden for klimatilpasset teknologi sikrer samtidig, at CO2 udslippet
reduceres og at Albertslund bliver både showcase og giver mulighed for at skabe et
klimalaboratorium.

Albertslund har i en årrække arbejdet med LED-belysning. Her er det LED-afløseren for den
kendte Albertslundlygte, som er opstillet i Kanalgaden.

1.3 Målsætninger
Visionen leder til en række målsætninger, som er
centrale i udskiftning og modernisering af Albertslunds gamle og udtjente belysningsanlæg, hvor
størstedelen er fra 60’ og 70’erne hvor byen blev
etableret.
Moderniseringen af Albertslund skal ske med en
række målsætninger for øje og er samtidig en
enestående mulighed for at ændre det visuelle
billede til en moderne by i rivende udvikling, som
understreger livet, borgerne og fokus på klimatilpassede løsninger.
Intentionen er, at alle kommunale belysningsanlæg fremover planlægges, projekteres og renoveres ud fra en helhedsorienteret tilgang med en
afstemt vægtning mellem funktion, æstetik og
miljøpåvirkning.
Belysningsplan 2012
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1.3.1 Øge trafiksikkerhed og tryghed
At øge trafiksikkerheden og trygheden er udgangspunktet for enhver
renovering af eksisterende belysningsanlæg og ved projektering af nye.
Albertslund har som resten af landet reduceret antallet af trafikuheld og
har arbejdet på at reducere de såkaldte sorte pletter. Imidlertid skal
trafiksikkerheden til stadighed øges i Albertslund Kommune og kan forbedres via god vejbelysning.
Trafiksikkerhed og tryghed handler om at skabe tilstrækkeligt gode synsforhold for alle trafikanter, når de færdes ude efter mørkets frembrud.
Dette betyder, at både hårde og bløde trafikanter skal kunne overskue forløb af veje,
cykelstier, fortove, pladser med videre og skal kunne vurdere genstande og forhindringer på trafikarealet i passende afstand. Desuden skal krydsende trafikanter have særlig
opmærksomhed, hvorfor de fremhæves eksplicit i belysningen.
En god belysning vil derudover særligt styrke de bløde trafikanters tryghedsoplevelse i
trafikken, fordi de bliver mere synlige for den motoriserede trafik.
Endvidere kan karakterskabende belysninger af for eksempel en smuk facade, en tunnel eller et torv, der har en høj social værdi bidrage til at skabe stemning i byrummet,
så en eventuel utryghed afløses af en god oplevelse.
1.3.2 Skabe attraktive bymiljøer, identitet og oplevelser
Mennesket og den sociale funktion er i centrum i Albertslund Kommunes belysningsplan. Karakterskabende belysninger af pladser og parker
kan i tillæg til god vej- og øvrig funktionsbelysning inspirere til ophold
og leg også i de mørke timer – og dermed udvide brugstiden for det
offentlige rum.
Udvalgte steder og bygninger med høj social værdi eller arkitektonisk betydning, såsom en plads, et vandmiljø eller en kirke kan gives en unik karakterskabende belysning
eller en forfinet funktionsbelysning, der inviterer til ophold og oplevelse.
1.3.3 Øge fremkommelighed og styrke forbindelser
I henhold til Kommuneplan 2009-2021 har Albertslund Kommune som
målsætning at øge fremkommeligheden på kommunens sti- og vejnet.
I Cykelstrategi 2009 har Albertslund Kommune sat et mål om at øge
cykeltrafikken i kommunen med 10 % fra 2009-2015. Strategien er at
skabe øget fremkommelighed, god tilgængelighed og stor tryghed. Arbejdet med
pendlerruter og Cykelsuperstier er derfor højt prioriteret, så de potentielt attraktive
forbindelser som allerede eksisterer, kan udnyttes fuldt. Generelt ligger der en udfordring i at forbedre kendskabet til stinettet, så det fulde potentiale udnyttes. Belysningen er derfor et vigtigt værktøj, når cykeltrafikken i forbindelse med Cykelstrategien
skal øges.
1.3.4 Implementere grøn belysningsteknologi
Belysningsteknologien står midt i den største transformation nogensinde. LED teknologien er ved at vende op og ned på både armaturdesign, energieffektivitet og på hvorledes belysningsaktørerne kommer til at arbejde. Der er udsigt til væsentligt længere
levetider og helt nye styringsmuligheder for belysningen. Derfor er der behov for at
kommuner går i samarbejde med armaturproducenter og -designere for sammen at
Belysningsplan 2012
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skabe nye og gode løsninger, der passer til livet i kommunen og til de lokale behov og
ønsker.
At være frontløber inden for klimatilpasset belysningsteknologi betyder, at der opstilles LED-armaturer i store dele af kommunen. For at sikre, at LED-teknologien kan integreres i belysningsanlæggene, skal Albertslund deltage i udvikling, tilpasning og opstilling af LED-belysning.
Det betyder, at der skal investeres tid og ressourcer i at være med i udviklings- og implementeringsprojekter, hvor LED-teknologien endnu ikke har en stor erfaringsbase.
Det medfører til gengæld, at Albertslund bliver en foregangskommune og kan vise
vejen for andre kommuner både i Danmark og i udlandet.

1.3.5 Etablere et byrumslaboratorium
En af de altafgørende faktorer ved udvikling af nye belysningsløsninger er at opstille og
afprøve armaturløsningerne i virkelige miljøer. Tankerne om at skabe et byrumslaboratorium for belysning ligger derfor lige for. Her vil det være muligt under kontrollerede
og lokale forhold at afprøve og udvikle fremtidens belysningsløsninger. Herved kan
Albertslund kommune både bidrage til innovation og udvikling af miljørigtige produkter og tilbyde forskere, designere og producenter et sted i Albertslund hvor teknologien kan afprøves under realistiske forhold og hvor viden og erfaringer kan samles.
1.3.6 Hæve belysningskvaliteten
Målsætningen med fremtidens belysningsanlæg i Albertslund er at hæve kvaliteten
både af det fysiske belysningsudstyr og af den visuelle kvalitet. Ved at satse på lys med
god visuel komfort og kvalitetsmateriel kan man hæve den visuelle identitet i hele
kommunen både om dagen og om aften, når lyset tændes.

1.3.7 Øge energi- og driftseffektivitet
Albertslund Kommune satser på bæredygtighed. Det betyder, at belysningsanlæggene i kommunen skal være både drifts- og energieffektive.
Albertslund Kommune har en målsætning om at reducere energiforbruget til belysning og bidrage til at reducere miljøbelastningen og dermed
CO2-udledningen både ved opsætning af nye effektive belysningsanlæg
og ved renovering af de eksisterende.
Albertslund Kommune lægger, som det fremgår af næste kapitels principper, vægt på
at anvende den bedst tilgængelige teknologi, der løser belysningsopgaven mest ideelt
under hensyntagen til områdets særlige karakter og funktion. Energieffektivitet vægtes
højt, mens belysningens funktion og udtryk altid vægtes højest.
Der anvendes belysningsmateriel, der understøtter reduktion af drifts- og vedligeholdsomkostningerne.
Tilpasning af belysningen til et stiforløb vil øge komforten, give overblik samt gøre det
lettere at orientere sig, så tilgængeligheden til området og trygheden forbedres og
fremkommeligheden øges.
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2. Belysningsgrundlag
Dette kapitel er en gennemgang af de principper, regler og anbefalinger, der ligger til
grund for projektering af vej- og funktionsbelysning samt karakterskabende belysning i
Albertslund Kommune.
De generelle principper og anbefalinger er sammen med de i kapitel 1 skitserede visioner og målsætninger essentielle aspekter, der skal inddrages i renovering af eksisterende og projektering af fremtidige belysningsanlæg i kommunen.

2.1 Nordisk lysholdning
Lyset i de nordiske lande har en særlig karakter og har derigennem stor indflydelse på
den generelle æstetiske forståelse og den skandinaviske arkitektur- og designtradition.
Det nordiske lys har en blød og varm karakter kendetegnet ved mange nuancer, diffuse
skygger og store årstidsvariationer. Dagene om vinteren er korte, mens de er lange om
sommeren. Til sammenligning er Sydeuropas lys stærkt med skarpe skygger og hurtige
skift mellem dag og nat.

Nordisk æstetik. Hvor den sydeuropæiske belysning ofte er dramatisk med hårde kontraster er
den nordiske enkel, uden blænding og tro mod stedets eget udtryk.
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Det nordiske lys er karakteriseret ved en større variation af lysets karakter i løbet af
døgnet, blandt andet ved lange solnedgange og solopgange med stærke farver og
himmellys og de heraf følgende langstrakte skygger fra den lavtstående sol. Ydermere
har det relativt kolde klima medvirket til at vi i vores nordiske omgivelser har søgt varme og intimitet - engang i kraft af ildstedet og i dag via en udpræget brug af lys i varme
farvetoner. Dette skaber tilsammen fundamentet for vores nordiske lysforståelse.
Hvor dramatiske kontraster mellem stærkt lys og skygge giver mening i sydligere lande,
vil det ofte virke teateragtigt og forceret i de nordiske lande, hvis det ikke skabes med
omhu. I Norden vil et blødere lys med mindre kontrast generelt falde mere naturligt
ind i omgivelserne. Stærke kontraster mellem lys og skygge bør udelukkende bruges,
hvor det har et særligt formål og bidrager til byens identitet.

2.1.1 Holistisk lysplanlægning
Belysningsanlæggene i Albertslund Kommune skal planlægges ud fra en helhedsorienteret vægtning mellem funktionelle, æstetiske, miljømæssige og økonomiske aspekter:
•

•

•

•

De funktionelle aspekter dækker over hvilken opgave og funktion belysningen skal
løse, samt de tekniske krav til udstyret, der anvendes. Belysningsanlægget skal opfylde en række lystekniske krav herunder belysningsklasse og krav til udformning
og funktion af master, armaturer, lyskilder samt forsynings- og styringsforhold. De
forskellige krav varierer afhængigt af, hvilken type vej og område belysningsanlægget etableres i.
De miljømæssige aspekter dækker over belysningsanlæggets driftsegnethed og
livscyklusomkostninger. Gennem en løbende renovering og udskiftning vil fremtidens belysning i Albertslund Kommune i langt højere grad end den nuværende
være optimeret med hensyn til energiforbrug, drift, vedligehold og holdbarhed.
De æstetiske aspekter gælder udover belysningsanlæggets eget design de kvalitative værdier af belysningens udtryk samt dens indvirkning på omgivelserne. Det vil
sige, hvilke rumlige, strukturerende, scenografiske, sociale og stemningsmæssige
funktioner belysningen skal understøtte. Det æstetiske aspekt giver et vigtigt bidrag til at skabe sammenhæng og identitet i kommunen og dermed til at styrke
forbindelser.
Økonomiske aspekter er anlægsøkonomi og driftsøkonomi, som ikke bør adskilles.
Selv om økonomien normalt deles i en anlægsdel og en driftsdel er det vigtigt, at
se på total cost of ownership (TCO) som er totaludgifterne i hele anlæggets levetid. Ved at anvende TCO sikres, at der kan tages mere langsigtede beslutninger,
der kan resultere en højere anlægsudgift, men til gengæld kan reducere drifts- og
energiomkostningerne.
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3. Albertslund Kommunes vejbelysningsanlæg
Hovedparten af belysningsanlæggene Albertslund Kommune er etableret i takt med Kommunens
etablering og udbygning i 60´erne og 70´erne og er derfor nedslidte og utidssvarende. Mange anlæg
lever desuden ikke op til kravene i de gældende Vejregler for Vejbelysning (marts 1999).
En stor del af armaturerne er så gamle, at de er udgået af produktion, hvilket fordyrer kommunens
udgifter til drift og vedligehold, blandt andet fordi det ikke længere er muligt at skaffe de
nødvendige reservedele. Hertil kommer at belysningsanlæggene hverken energimæssigt, lysteknisk
eller æstetisk lever op til moderne belysningsanlæg. Belysningsanlæggets design og udformning kan
både om dagen og i mørketiden bidrage væsentligt til at give Albertslund Kommune et nyt,
moderne og mere tidssvarende visuelt udtryk.
Ud over at belysningsanlæggene er nedslidte, er både kviksølvlyskilder og lysstofrør af 1pulvertypen omfattet af udfasning ifølge EU’s Eco design direktiv. Dette medfører, at Albertslund
Kommune fra 2015 ikke længere vil have mulighed for at indkøbe kviksølvlyskilder, mens lysstofrør
af 1-pulvertypen udgik af produktion i 2010.
26 % af kommunens samlede antal armaturer er udstyret med kviksølvlyskilder og ca. 40 % af
armaturerne er udstyret med 1-pulverlysstofrør med lav energieffektivitet. Albertslund Kommune
står således over for en omfattende udskiftning af de berørte anlæg inden for nærmeste år.

Størstedelen af Albertslund Kommunes belysningsanlæg er nedslidt, utidssvarende og har lav energieffektivitet.

Endvidere er 30 % af kommunens belysningsanlæg monteret på gamle træ- og gittermaster, som
alle står foran en anbefalet udskiftning inden for maksimalt 5 år. Se bilag E Visuel inspektion.
Hovedparten af disse master er desuden omfattet af DONG Energys kabellægning, da de ud over
vejbelysningen også bærer elforsyningen til boliger. I Bilag B er kort de luftledninger, der skal
kabellægges.
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Private anlæg
Belysningsanlæggene i Albertslund Kommune omfatter også 1.254 armaturer og master på de
private fællesveje, hvor de private grundejere ejer belysningsanlæggene, se bilag C over private
fællesveje.
Kommunen er vejmyndig har ansvaret for at belysningen lever op til kravene. Anlæggene er
generelt etableret i samme periode som de øvrige belysningsanlæg og gennemsnitsalderen er
derfor høj. Da Kommunen ikke ejer alle disse anlæg, bør kommunen igangsættes en dialog med
boligforeninger og grundejerforeninger for at få etableret en plan for fornyelse af disse anlæg.
Desuden skal finansiering samt drift og vedligehold afklares.
Det anbefales, at de privatejede belysningsanlæg følger retningslinjerne i Kommunens
Belysningsplan 2012 og at der af økonomiske og energimæssige grunde etableres fælles drift- og
vedligehold.

3.1 Lyskildetyper
Skema 1 viser fordelingen af henholdsvis lyskilde- og mastetyper i de eksisterende belysningsanlæg
samt en oversigt over kviksølvlyskilder, som skal udskiftes inden 2015. Skemaet er opdelt i
vedligeholdelsesområde 1 som DONG Energy hidtil har vedligeholdt og vedligeholdsområde 2 som
Albertslund Kommune selv har vedligeholdsansvaret for. Lyskildetyper for private fællesveje er
opgjort i næste afsnit.

Fordeling af lyskilder for eksisterende belysningsanlæg
Højtryksnatrium

Kviksølv

Kompaktlysrør

Lysstofrør

Metalhalogen

U-rør

LED

I alt

Vedligeholdelses-område 1
(DONG Energy)

379

1.230

452

1.597

28

514

0

4.200

Vedligeholdelses-område 2
(Albertslund)

0

224

862

132

73

0

75

1.366

Total for Albertslund
Kommune

379

1.454

1.314

1.729

101

514

75

5.566

Anslået fordeling af lyskildetyper

Skema 1 Opgørelse over lyskilderne i Albertslund Kommunes belysningsanlæg. Baseret på data fra DONG
Energy 2012.

Det er værd at bemærke at meget stor del nemlig 73 % af lyskilderne er kviksølv, lysstofrør, U-rør
og højtryksnatrium, som ikke længere er tidssvarende lyskilder til belysningsanlæg hvad angår
lyskvalitet, energiforbrug samt drift og vedligehold.
Kompaktlysstofrør, som udgør 26 % af lyskilderne, er i mange tilfælde en udmærket lyskilde, men
ofte er tilsvarende LED-armaturer mere effektive og har et lavere energiforbrug.
Når man samtidig ser på alderen og typerne af de armaturer, som lyskilderne sidder i, er der ikke
mange af belysningsanlæggene, som er rentable at opgradere eller modernisere. Kun armaturer
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med metalhalogen, LED og de kompaktrør som er af nyere dato, hvilket vil sige under 10-15 år, kan
det være fornuftigt at bevare i en årrække.
Der er stor forskel på fordelingen af lyskilder i de to vedligeholdsområder. Vedligeholdsområde 1
rummer de ældste armaturer og har hovedparten af kviksølvlyskilderne og de lysstofrørsbaserede
lyskilder.
Vedligeholdsområde 2 omfatter primært belysning på lokalveje, stier og tunneler, hvor
hovedparten består af kompaktrør. Der er dog også her en andel kviksølvlyskilder, som står overfor
en snarlig udskiftning. I vedligeholdsområde 2 er der er opstillet en række af de nye A-lygter med
LED.

Privatejede belysningsanlæg

Belysningsanlæggene på de private fællesveje består af 1254 armaturer, som drives og
vedligeholdes af DONG Energy er opgjort i skema 2. Heraf er 222 armaturer monteret på
træmaster, 227 på stålmaster, mens 752 er parklygter på lave stålmaster. Desuden findes 53
armaturer, som er monteret på væg eller bøjlestandere.
90 % af de privatejede anlæg benytter kviksølvlyskilder eller lysstofrør af U-rørstypen, der enten er
omfattet af EU’s udfasning eller som ikke længere lever op til dagens krav om energieffektivitet og
lyskvalitet og bør derfor udskiftes efter de retningslinjer, som er anvist i Belysningsplan 2012.

Fordeling af lyskilder for privatejede belysningsanlæg

Antal

Kviksølv

Kompaktlysrør

U-rør

I alt

720

126

408

1.254

Skema 2 Belysningsanlæggene på de private fællesveje benytter tre forskellige lyskildetyper, hvor kviksølv
udfør hovedparten iflg. opgørelse fra DONG Energy 2012.

3.2 Mastetyper og montering
Fordeling af master og monteringtyper for eksisterende belysningsanlæg

Træmaster

Gittermaster

Stålrørsmaster

Parklygter

Pullert

Væg/loft

I alt

Vedligeholdelsesområde 1

1.322

336

857

1.402

0

283

4.200

Vedligeholdelsesområde 2

0

0

0

872

47

447

1.366

Total for Albertslund Kommune

1.322

336

857

2.274

47

730

5.566

Skema 3 Opgørelse over maste- og monteringstyper for Albertslund Kommunes belysningsanlæg. Baseret på
data fra Kommunen og DONG Energy 2012.
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Belysningsanlæggene i Albertslund Kommune er monteret på en række forskellige mastetyper se
skema 3. Træ- og gittermaster er de ældste typer, som alle er placeret i vedligeholdsområde 1. En
stor del af træ- og gittermasterne er en del af elforsyningen og er monteret med luftledninger, som
skal kabellægges af DONG Energy i de kommende år.
Mastetyperne består desuden af stålrørsmaster i forskellig udførelse, højde og afstand. Se oversigt
over luftledninger i bilag B.
Hertil kommer en række parklygter som typisk består af en 3-4 meter høj stålmast monteret med et
armatur. En række af disse armaturer er udgåede og kan ikke suppleres med reservedele. Det
gælder blandt andet for Byhat- og Vintergæk-armaturerne.
Anlæggene består også af pullerter samt væg- og loftmonterede armaturer, der typisk er placeret i
tunneller eller som stibelysning på broer og lignende.

3.3 Alder
De eksisterende belysningsanlæg i Albertslund Kommune etableret fra 1963 og frem se bilag A.
Gennemsnitsalderen for armaturerne i vedligeholdsområde 1, som omfatter 4200 armaturer og
master er 32 år. Normalt regner man med en armaturlevetid på maksimalt 25 år og en mastelevetid
på 40 år.
72 % af anlæggene er over 25 år, som er den forventede levetid for armaturerne og næsten en 30 %
af belysningsanlæggene over 40 år gamle. Afskrivningsperioden i forbindelse med etableringen er
fastsat til 20 år.
Der er ingen specifikke data for alderen af de 1366 armaturer i vedligeholdsområde 2, men ud fra
visuelle vurderinger og oplysninger fra Albertslund Kommune er gennemsnitsalderen tilsvarende
for vedligeholdsområde 2.
Armaturalderen for de private fællesveje kendes ikke præcist, men de er etableret i samme periode
som de øvrige og har derfor en høj gennemsnitsalder. En stor del er desuden monteret på
træmaster, der bør udskiftes.

3.4 Anlæg med sikkerhedsrisiko
Dette afsnit ser på sikkerhedsrisikoen ved de eksisterende belysningsanlæg i Albertslund Kommune.
Hovedparten af det eksisterende anlægsmateriel i Albertslund Kommune har en betydelig alder og
derfor kan der på grund alder og tæring være en sikkerhedsrisiko. Desuden forefindes der materiel,
som ud fra en driftsøkonomisk betragtning bør udskiftes hurtigst muligt, dels på grund af et højt
energiforbrug og dels grundet høje udgifter til vedligeholdelse. I bilag D er gennemgået de
forskellige isolationsklasser som er relevante for vejbelysningsmateriel. Der anbefales ved
udskiftning klasse II materiel, som giver den mest driftsikre løsning
Træmaster

Vejbelysningsanlæg på træmaster har været anvendt siden etableringen af Albertslund Kommune
og er kendetegnet ved, at være forsynet via luftledningsanlæg. Træmasterne er i dag begyndt at
udgøre en voksende sikkerhedsrisiko, da de på grund af alder og begyndende forrådnelse risikerer
at vælte i stormvejr.
Træmast-anlæggene ofte er forsynet via luftledningsanlæg, vil væltede træmaster skabe
situationer, hvor forsyningskvaliteten til den enkelte forbruger ikke vil være mulig at overholde. Af
denne grund anbefales det, at udskiftning af træmast-baserede anlæg og kabellægning af
tilhørende luftledninger prioriteres højt i den kommende anlægsrenovering. Da træmasterne er
kemisk behandlet for at sikre en lang levetid, skal de håndteres miljømæssigt forsvarligt ved
udskiftning.
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Gittermaster

Gittermaster er, som træmasterne, ofte el-forsynet via luftledningsanlæg. Sikkerhedsrisikoen i
forbindelse med gittermaster opstår som en følge af, at de isolatorer, der adskiller de
spændingsførende dele fra masten, er nedslidte grundet de påvirkninger som isolatorerne har
været udsat for gennem en periode på ca. 30-40 år. Situationer med defekte isolatorer kan
potentielt gøre masterne spændingsførende og derved livsfarlige. Se Isolationsklasser Bilag D.
Rørmaster

De fleste vejbelysningsanlæg med rørmaster af stål er monteret med armaturer af isolationsklasse
1, for eksempel med lysstofrørsarmaturer. Der er typisk mange fejl på disse anlæg, især grundet
anlæggenes alder, hvilket også her øger risikoen for spændingsførende master. Ofte kan
eksisterende rørmaster genanvendes ved at udskifte armaturet til et nyt af isolationsklasse II, ved
en samtidig installation/renovering af sikringsindsatsen i masten. Renoveringen af anlægget vil
typisk forlænge anlæggets levetid med 10-15 år.

Belysningsarmaturer

Armaturer som foreslås udskiftet kan med udgangspunkt i sikkerhed og energiforbrug overordnet
grupperes i følgende prioriterede rækkefølge:
•
•
•
•

Åbne armaturer dvs. armaturer kun med skærm og fritsiddende lyskilde.
Lukkede armaturer uden reflektor.
Parkarmaturer og pullerter.
Lukkede armaturer med reflektor.

Åbne armaturer:
De åbne armaturer udgør den største sikkerhedsrisiko. Armaturerne er af
isolationsklasse 0 og som følge heraf er armaturerne på ingen måde beskyttet
mod vejrliget, hvilket giver en større fejlrate end andre
vejbelysningsarmaturer.
Isolationsklasse 0 er den laveste isolationsklasse og på grund af skærpede
Åbent armatur på træelinstallationsmæssige krav, skal der for denne type armaturer foretages
mast med luftledninger
særlige indgreb i de eksisterende installationer for at beskytte brugerne mod
eventuelle fejl på armaturerne. Denne armaturtype bør udskiftes hurtigst muligt.
Lukkede armaturer uden reflektor:
Lukkede armaturer udgør ikke den samme sikkerhedsrisiko, som åbne
armaturer. Lukkede armaturer uden reflektor er af isolationsklasse I. For denne
armaturtype skal der foretages særlige indgreb i de eksisterende installationer,
for at beskytte brugerne imod eventuelle elfejl på armaturerne. På grund af sin
lukkede indkapsling er armaturerne beskyttet imod påvirkninger fra det
omgivende miljø og vejrlig. Da armaturerne ikke er forsynet med reflektorer er
effektiviteten lav og anlæggene kan normalt ikke anvendes opfylde
Vejbelysningsreglerne. Lukkede armaturer uden reflektor bør udskiftes
indenfor 2-3 år.

Lukket armatur uden
reflektor.
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Parkarmaturer og pullerter:
Parkarmaturer og pullerter, som kun opfylder isolationsklasse 1, skal renoveres eller udskiftes, således at alle installationer opfylder isolationsklasse II
Parkarmaturer og pullerter har et større renoveringsbehov grundet de
påvirkninger som armaturerne og pullerterne bliver udsat for, ikke kun
vejrmæssigt, men også andre påvirkninger forsaget af den lokale færdsel,
hærværk og lignende.
Parkarmatur.

Lukkede armaturer med reflektor:
Armaturer bør altid være lukkede og forsynet med reflektoroptik for at give
en effektiv udnyttelse af lyset.
Dog vil lukkede armaturer med reflektorer flere steder udgøre en
sikkerhedsrisiko på grund af alder.

Lukket armatur med reflektor
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5. Udskiftningsscenarier
I forbindelse med den gennemgribende renovering og udskiftning af belysningen i Albertslund
Kommune er der en række mulige modeller med forskellige investeringsbehov.
Der er fire relevante modeller som bør overvejes:
1.
2.
3.
4.

Udskiftning og projektering af nyt anlæg overalt
Udskiftning af alle træ- og gittermaster og projektering af nyanlæg med genbrug af
eksisterende stålmaster med nyt armatur
Udskiftning af hele belysningsanlægget 1:1 på nye master
Udskiftning af armatur på alle eksisterende master

5.1 Model 1 Udskiftning og ny projektering
Denne model er den mest radikale, nemlig totaludskiftning af master og armaturer. Her skiftes alle
master og armaturer og anlæggene projekteres til at overholde kravene i Vejbelysningsreglerne.
Ved totaludskiftning kan man udnytte LED-teknologiens energibesparelsespotentiale fuldt ud ved
forøgede masteafstande og optimerede mastehøjder. På grund af belysningens alder og stand er
der meget, der taler for en totaludskiftning af master og armaturer.
En totaludskiftning vil samtidig i løbet af en meget kort periode hæve det visuelle indtryk af hele
Albertslund og give indtryk af en fornyet og moderne by. Ved totaludskiftning kan der også drages
fordel af at kabellægge vejbelysningen samtidig med at DONG Energy kabellægger luftledningerne.
Ved nyprojektering vil der normalt være en række strækninger, som kræver flere master eller
armaturer for at kunne opfylde kravene i dagens vejbelysningsregler, da kravene til blandt andet
regelmæssigheden og belysningsniveauerne er øget siden de eksisterende anlæg blev etableret.
Ved udskiftning fra træmast-baserede anlæg til nye LED-armaturer, vurderes det, at der på
trafikveje skal anvendes ca. 20 % flere armaturer og master afhængig og af den eksisterende
masteafstand, vejens geometri og vejens trafikbelastning. Samtidig kan man med LED-baserede
armaturer opnå betydelige elbesparelser, specielt hvor der i det eksisterende anlæg anvendes
kviksølvlyskilder, lysstofrør af 1-pulvertypen eller armaturer med en lav armaturvirkningsgrad.
Denne model vil have lave vedligeholdelsesomkostninger da hele anlægget er nyt.
Herudover skal tillægges besparelser på vedligeholdelsen som følge af at LED har længere
serviceintervaller og levetid.
Denne model vil kunne opfylde Vejregler for vejbelysning, øge trafiksikkerheden og øge
belysningskvaliteten og den visuelle komfort væsentligt. Nye master vil øge den visuelle kvalitet af
kommunen generelt både om dagen og lygtetændingstiden.
På mange lokalveje er den mulige energimæssige besparelse ved nyanlæg op ca. 40 % afhængig af
det eksisterende anlæg. Samtidig vil man gennem en forbedring af belysningsniveau og lyskvalitet
opnå en forbedret trafiksikkerhed og tryghed. Endvidere vil belysningsanlæggene også i højere grad
være tilpasset til omgivelser og arkitektur og skabe ny visuel identitet i Albertslund.

5.2 Model 2 Udskiftning af master og genbrug af stålmaster
I denne model udskiftes alle træ- og gittermaster samtidig med at de stålmaster, som har en god
restlevetid genanvendes og monteres med nyt armatur. Det vurderes, at ca. 70 % af de
eksisterende stålmaster kan genanvendes og har en restlevetid på 10-15 år.
Ca. 30 % af de eksisterende stålmaster skal udskiftes som følge af skader, tæring og hærværk eller
som følge af at masterne ikke længere står hensigtsmæssigt. Vejforløb, kryds, cykelstier og fortov
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kan være ændret siden anlæggene blev projekteret og det kræver nye master. Nogle steder vil det
være nødvendigt at supplere med ekstra master for at opnå en acceptabel belysning.
De steder hvor der udskiftes træ- eller gittermaster, skal der projekteres helt nye anlæg, hvilket
normalt vil kræve flere master og armaturer. Det vurderes, at der selv med anvendelse af effektive
LED-armaturer skal anvendes ca. 20 % flere armaturer/master for at kunne leve op til Vejregler for
vejbelysning 1999, som har ændret siden træmasterne blev opstillet for 30-50 år siden.
Ved anvendelse af eksisterende master er det vigtigt, at vurdere om masteafstand og mastehøjde
er passende i forhold til lysfordeling, vejprofil og det æstetiske udtryk af et nyt armatur på en
gammel mast. Mastediameter og -højde skal også harmonere med det nye armatur. Nogle
stålmaster blandt andet på Albertslundvej har en lang buet mastearm, hvor det er vigtigt at sikre, at
et nyt armatur kan monteres i den rette vinkel, så der ikke opstår blænding som følge af indkig til
lyskilden. En stor del af belysningsanlæggene vil være helt nye og dermed have lave
vedligeholdelsesomkostninger. På de master som genanvendes, vil der være øget vedligehold.
Priserne anført under model 2 forudsætter, at det eksisterende ledningsnet og de eksisterende
belysningsskabe kan genanvendes.
Energibesparelsen bliver bedst mulig og der bliver ensartet belysning i hele kommunen. Der vil
skulle påregnes ekstra vedligehold til eksisterende stålmaster, som forventes at have en restlevetid
på 10-15 år.

5.3 Model 3 Udskiftning af hele belysningsanlægget 1:1
Ved en 1:1 udskiftning placeres der nye master og armaturer samme steder, som de gamle anlæg
er placeret, uden at der projekteres nye anlæg. Det skal bemærkes, at en 1:1 udskiftning kan
medføre, at anlægget ikke lever op til belysningsklassens krav i henhold til Vejregler for
vejbelysning 1999, specielt fordi masteafstandene ofte vil være for store til at kravene til
regelmæssighed af belysningen kan opfyldes. Der skal derfor altid foretages en vurdering af,
hvorvidt 1:1 udskiftning vil give et acceptabelt resultat. Ved kabellægning af luftledningerne skal
elforsyning til boliger kabellægges sammen med elforsyning til vejbelysningen således, at der ikke
skal graves kabler ned flere gange.
Hvor der samtidig er luftledninger, der skal lægges i jorden skal der normalt også etableres nye
vejbelysningsskabe.
Da hele anlægget er nyt vil vedligeholdelsesomkostningerne være lavest mulige.
Fordelen ved 1:1 placering af master er, at der ikke bliver diskussion med de tilstødende grundejere
om masteplacering. Ulempen er at der ikke rettes på uhensigtsmæssigt placerede master og for
lave belysningsniveauer.

5.4 Model 4 Udskiftning til nye armaturer på eksisterende master
Model 4 er en ren armaturudskiftning, hvor alle eksisterende master genanvendes. Det medfører at
investeringen bliver i en helt anden skala. Denne model vil dog have en lang række ulemper som
høje vedligeholdsomkostninger af gamle master, uæstetiske træ og gittermaster samt at der ikke
belysningsmæssigt leves op til vejbelysningsreglerne med hensyn til lysniveau og regelmæssighed.
Den største fordel er, at belysningsniveauerne i forhold til i dag vil øges selv om Vejreglerne ikke
kan opfyldes og at energiforbruget vil blive reduceret. Løsningen vil være en meget kortsigtet
løsning, som vil kræve betydelige drift- og vedligeholdelsesudgifter samt løbende nyinvesteringer i
takt med at de eksisterende master skal udskiftes. Det visuelle udtryk af denne løsning vil desuden
ikke være væsentlig forskelligt fra det eksisterende, ligesom det ikke vil være forsvarligt at bruge en
stor del af de eksisterende master i mere end 3-5 år.
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Hvis denne model anvendes vil det visuelle indtryk af Albertslund ikke vil blive synderligt forandret i
dagstimerne. Samtidig får man ikke muligheden for at fremhæve særlige områders karakter med
indfarvede eller differentierede mastetyper. Desuden vil billedet som i dag være meget
forskelligartet med blandingen af uæstetiske gitter- og træmaster og nyere stålmaster.
Ved en udskiftning af armaturet opnås at udgifterne til den almene drift og vedligeholdelse af
armaturet reduceres, men der må forventes høje vedligeholdsomkostninger på de gamle master og
den tilhørende elforsyning.
Genbrug af gittermaster- og træmaster anbefales ikke da restlevetiden er for kort og løsningen vil
være meget kortsigtet. Gittermasterne er en meget uæstetisk mast som ikke bidrager til en ny og
opdateret identitet af Albertslund kommune. Træmasterne, som i dag både er monteret med
armaturer og luftledninger, er generelt gamle og udtjente og repræsenterer den ældste del af
masterne i Albertslund Kommune. De er derfor generelt ældre end belysningsanlæggenes
gennemsnitsalder på 32 år. I bilag A kan ses fordelingen af mastetyper og deres alder.

5.5 Anlægsomkostninger versus driftsomkostninger
De fire modellers anlægsomkostninger er samlet i skema 5, men det vil være forkert alene at se på
anlægsomkostningerne. Omkostninger til drift og vedligehold er meget forskellige for de forskellige
modeller. Besparelser på drift og vedligeholdelse vil generelt give anledning til følgende simple
tilbagebetalingstider for hvor længe driftsbesparelsen er om at finansiere nyinvesteringen.
Udskiftning af armaturer:
Udskiftning af master og armatur:

5 – 7 år
ca. 40 år

Ved at skifte til LED forventes der store driftsbesparelser som på nogle vejtyper af veje kan løbe sig
op i 80-100.000 kr. pr. kilometer vejstrækning alene i sparede eludgifter og reducerede
vedligeholdelsesomkostninger over en 25-årig periode. Afhængig af eksisterende anlæg og valg af
det nye anlæg.
Situationen er generelt den, at der med el- og driftsbesparelsen skal påregnes en
tilbagebetalingstid, som er tæt på anlæggenes levetid ved nyanlæg. Ved armaturudskiftninger er
sagen en anden og her kan opnås væsentligt kortere tilbagebetalingstider på 5-7 år.
Anlægsomkostningerne for nyanlæg vil normalt overstige besparelserne på energi, drift og
vedligehold over 25 år. Det vil sige, at tilbagebetalingstiden for sådanne løsninger svarer til
levetiden. Den største besparelse på drift og vedligehold og elforbrug opnås, når det anlæg, som
udskiftes, er baseret på kviksølvlyskilder i høj wattage eller når der udskiftes til nye LED armaturer
på eksisterende stålmaster fra 1-pulverrør.
I disse overvejelser er det vigtigt at holde sig for øje at en forbedret belysning også giver en
forbedret trafiksikkerhed. Etablering af vejbelysning forebygger 28 % af alle personskader i mørke
på de mest trafikerede veje (Trafiksikkerhetshåndbok, TØI, 1997).
Ifølge Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er de samfundsøkonomiske omkostninger
pr. politiregistreret personskade opgjort til 1.532.000 kr. (2003). Det vil sige at et belysningsanlæg
har tjent sig hjem, hvis blot én personskade forebygges.
I nedenstående skema 4 er opgjort fordele og ulemper ved de fire forskellige udskiftningsmodeller
og om løsningen er varig eller midlertidig. Som det fremgår, er model 1 den mest optimale med

Handlingsplan for vejbelysning
ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\4752rap002-Rev1-Handlingsplan

5. Udskiftningsscenarier

Side 15

hensyn til opfyldelse af vejbelysningsregler, lyskvalitet, visuel identitet og
energibesparelsespotentiale.
Den mindst attraktive og mest kortsigtede model er model 4 som alene udskifter armaturerne. Det
vil løfte lysniveauet i Kommunen, men vil ikke opfylde vejbelysningsreglerne og vil ikke ændre
byens visuelle udtryk. En række træmaster er så gamle og nedbrudte, at de skal udskiftes inden for
1-2 år.
Model 2 er den mest økonomisk optimale, da man her får mest nyanlæg og for de investerede
midler samtidig med at eksisterende stålmaster med en god restlevetid genanvendes. Model 3 med
udskiftning 1:1 er også en totalfornyelse, men vil ikke leve op til Vejbelysningsreglerne hvilket er
uhensigtsmæssigt, når anlægget forventes at skulle holde 40 år.
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Notat: Udebelysning i boligområderne

A. Indledning
Med baggrund i Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012 og Albertslund Kommunes
handlingsplan for udskiftning af vejbelysning – Handlingsplan 2013-2017, samt godkendelse af
Ny betalingsmodel for udendørsbelysning i boligområderne i Kommunalbestyrelsen i december
2016, nedsatte Brugergruppen den 8. december 2016 en ad-hoc arbejdsgruppe, bestående af:
-

Flemming Jørgensen fra Kommunalbestyrelsen og medlem af bestyrelsen i LUCI (Lighting
Urban Community International) (Suppleant Leif Pedersen).
Tre fra ejerboligområdet: Pia Larsen – Albertslund Vest afdeling 1, Bent Jørgensen –
Albertslund Vest afdeling 2 og Poul Have Nielsen – Herstedvester Landsby.
To fra lejerboligområdet: Susanne Nielsen – KAB Albertshave og Biba Schwoon – VAs
bestyrelse.
Én fra andelsboligområdet: Jan Saltoft Andersen – Andelsboligforeningen Milebuen.
Forvaltningen repræsenteres af Mikkel H. Stoltz og Steen Westring (sekretær).

B. Kommissorium1
Det er ad-hoc arbejdsgruppens opgave at indstille vores anbefalinger til behandling i
kommunalbestyrelsen:
- Betalingsmodel: hvilken model skal boligområderne vælge – Gruppen indstiller de
valgmuligheder som vi mener der bør være.
- Lampeudvalg: gruppen får mulighed for at se de opsatte armaturer i DOLL, og kan vælge ud
fra dem, alternativt se på flere valgmuligheder. Der skal også tages stilling til lysfarve valg.
- Lysdæmpning: Skal lyset kunne dæmpes, skal boligområderne selv kunne styre lyset, og
hvordan skal retningslinjerne så være.
- Udrulningsstrategi: hvilke områder skal lyset udrulles i først - hvilke kriterier for prioritering
skal vægtes og skal der være sammenhæng imellem boligområder. Der tages udgangspunkt i
prioriteringsoplæg fra forvaltningen (teknisk begrundet ud fra alder, udgåede armaturer og
lyskilder, luftledninger m.v.).Strategien kvalificeres efterfølgende i dialog med de enkelte
grundejerforeninger/boligselskaber/lysambassadører.
- Udviklings- og innovationsprojekter: fx Lighting Metropolis projektet. Vi skal sikre
information fra projektet løbende tilgår ad-hoc arbejdsgruppen. Evt. arrangeres besøg som
inspiration.
- Smart City elementer: skal der fx gøres klar til fremtidige teknologier, der kan kobles på
lyset. Inspiration gennem besøg hos DOLL.
- Markedsføring overfor borgerne: Vi skal sikre god information om udebelysning i
boligområderne og om gruppens arbejde.
Lys på stier er ikke med i kommissoriet, men da der naturligvis er sammenhæng til belysningen i de
boligområder, som stierne går igennem, har gruppen valgt at give kommentarer til stibelysningen.

C. Oversigt over konklusioner
Tidsplan
-

Ad-hoc arbejdsgruppens arbejde er færdiggjort i august 2017, dog udestår det endelige
lampevalg til medio september 2017.
Drøftelser med de enkelte boligområder påbegyndes i 4. kvartal 2017.
De første boligområder renoveres i 2. kvartal 2018.

Udrulningsstrategi
-

Rækkefølgen for valg af boligområder, der skal renoveres, opdeles i 11 kategorier – som
beskrevet i kommunens belysningsplan fra 2012.
Det skal tilstræbes at lave hele det enkelte boligområde færdigt på én gang, når renoveringen
påbegyndes og at aftale sammenhæng i lampevalg mellem tilstødende / sammenhængende
boligområder og gennemgående stier.
Prioriteringsliste for boligområderne udarbejdet.

1

Kommissorium vedtaget på Brugergruppens møde 8. december 2016. Ad-hoc arbejdsgruppens fortolkninger og uddybninger
er angivet i kursiv.
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Generisk projektplan for boligområde

Godkendelse
af
udrulningsprocessen

Planlægning
af etaper

Dialog
proces med
grundejere /
boligforening

Projektering
af etape

Entreprise
udbud

Eventuel
mødesag

Anlægs
periode

2-3
måneder

2-3
måneder

2 måneder

2 måneder

2-3
måneder

3-6
måneder

Betalingsmodel
Der skal kunne vælges mellem tre modeller for betaling af belysningsanlæg:
1. Hele investeringen betales af boligforening/grundejerforening ved etablering.
2. En del af investeringen betales af boligforening/grundejerforening ved etablering, og
restbeløbet afdrages over 15 år.
3. Hele investeringen afdrages over 15 år.
Lampevalg
-

De enkelte boligområder har mulighed for at vælge forskellige lamper.
Der skal kunne vælges imellem tre lamper i hver af de fire kategorier; Vejbelysningsarmaturer,
Park- og sti belysningsarmaturer, ”Pullert armaturer” og Vægarmaturer.
Der bør vælges armaturer, der passer sammen på tværs af kategorierne.

Lysdæmpning
Det skal tilbydes at få etableret lysdæmpning, og systemet skal være det af kommunen valgte,
således at der er sammenhæng i lysstyringen.
Smart City og fremtidens muligheder
I hvert enkelt boligområde udarbejdes en forberedelsesløsning, teknisk og økonomisk, som kan tileller fravælges.
Information
Information om udebelysning i boligområderne og om gruppens arbejde omfatter tre dele:
Ad-hoc arbejdsgruppe periode: Indlæg i Albertslund Posten og på kommunens hjemmeside.
Der er etableret hjemmeside og Blog for lysambassadørerne, der har været på besøg på DOLL i
april måned. Der har været stor deltagelse og engagement fra Lysambassadørernes side og
deres meninger og holdninger er medtaget i arbejdsgruppens valg.
Udrulnings periode: Borgerne informeres løbende via kommunens hjemmeside og Albertslund
Posten. Hjemmesiden for lysambassadørerne konverteres til informationsplatform for alle borgere.
Dialog med de enkelte boligområder, i samarbejde med lysambassadørerne, når de efter
udrulningsplanen skal involveres.
Udendørs udstillingsområde: I DOLL regi etableres et udendørs udstillingsområde på Gl.
Landevej imellem Herstedøstervej og Roholmstien. Udstillingsområdet skal bruges til, i
samarbejde med lysambassadører, medio september at fastlægge lampeudvalget til
boligområderne. Når valget er foretaget tilpasses udstillingsområdet, så det kan anvendes til
fremvisning og demonstration for de enkelte boligområder, når der skal vælges armaturer og
løsninger til disse.
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D. Lysambassadører
I forbindelse med nedsættelsen af arbejdsgruppen blev der etableret et korps af lysambassadører,
som arbejdsgruppen har involveret i processen.
”Lysambassadørerne er interesserede borgere, én fra hvert boligområde, der kan bidrage til
beslutninger omkring lys i kommunen, men særligt være ambassadører for eget boligområde.2”
Der blev på brugergruppemødet i december 2016 opfordret til, at alle boligområder udpegede en
lysambassadør.
Der er i alt udpeget 42 lysambassadører.
Arbejdsgruppen har defineret lysambassadørrollen:
-

Information til og kommunikation med ambassadørerne er vigtig.
Kommunikation skal være tovejs kommunikation, via ”blog” på Forsyningens hjemmeside.
Lysambassadørerne inviteres med til ekskursioner.
Lysambassadørerne skal have fremsendt links til alt baggrunds materiale.
Lysambassadørerne skal involveres, når vi kommer til deres boligområde.
Lysambassadørerne skal være ”indgangsperson” til de kommende møder/forhandlinger med
de enkelte boligforeninger/grundejerforeninger.

I afsnit ”L. Information” er lysambassadørernes involvering beskrevet.

2

Citeret efter oplægget til Brugergruppens nedsættelse af arbejdsgruppen.
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E. Tidsplan
Oprindelig tidsplan for belysning 2017:

Tidspunkt

Aktivitet

8. december 2016

Der nedsættes en lys-arbejdsgruppe

Medio december 2016

Afslutning af etape 1 + 2

Medio marts 2017

En række forskellige armaturer til sti- og boligområder sættes op i
DOLL

1. maj 2017

Arbejdsgruppen har færdiggjort sit arbejde

1. juni 2017

Montage-arbejdet vedrørende de fire stier påbegyndes

1. maj - 30. juni 2017

Sideløbende supplerende arbejde finder sted. Dialog med
arbejdsgruppen om de udvalgte arbejdspunkter

1. juni 2017

Dialog med de første grundejerforeninger begynder

3./4. kvartal - 2017

Arbejdet i første boligområde påbegyndes

Revideret tidsplan:

Tidspunkt

Aktivitet

Januar - medio august 2017

Ad-hoc arbejdsgruppe møder

5. april 2017

Møde med lysambassadører i DOLL

Primo august 2017

Slutnotat udarbejdet

29. august 2017

Brugergruppemøde

28. september 2017

Ad-hoc arbejdsgruppemøde med lysambassadører

19. september 2017

Miljø- og byudvalgs møde

3. oktober 2017

Økonomi udvalgs møde

10. oktober 2017

Kommunal bestyrelses møde

4. kvartal 2017

Drøftelser med de enkelte boligområder påbegyndes

1. kvartal 2018

De første boligområder projekteres og udbydes

2. kvartal 2018

De første boligområder renoveres
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F. Udrulningsstrategi
Rækkefølgen for valg af boligområder, der skal renoveres, fastsættes ud fra følgende prioritering:
1. prioritet:
1‐pulver‐rør på træmaster (som alle har udgåede armaturer og energiforbrug på over 50W).
2. prioritet:
1‐pulver‐rør på ikke‐træmaster (som alle har udgåede armaturer og energiforbrug på over 50W).
3. prioritet:
3‐pulver‐urør på træmaster (som alle har udgåede armaturer og energiforbrug på over 50W).
4. prioritet:
andre lyskilder på træmaster med udgåede armaturer (som alle har energiforbrug på over 50W).
5. prioritet:
andre lyskilder på træmaster med ikke‐udgåede armaturer (som alle har energiforbrug på over 50W).
6. prioritet:
3‐pulver‐urør på ikke‐træmaster (som alle har udgåede armaturer og energiforbrug på over 50W).
7. prioritet:
andre lyskilder på ikke‐træmaster med udgåede armaturer (som alle har energiforbrug på over 50W).
8. prioritet:
anlæg, som ikke er omfattet af ovenstående, men som har energiforbrug på over 50W.
9. prioritet:
anlæg, som ikke er omfattet af de første otte kategorier, men som har udgåede armaturer.
10. prioritet:
anlæg, som ikke er omfattet af de første ni kategorier, som er fra før 1990 og nedslidte.
11. prioritet:
anlæg, som af boligområde eller kommunen ønskes udskiftet.
Der bør ”parallelt” med de 11 prioriteringer gælde følgende:
-

Det skal tilstræbes at lave hele det enkelte boligområde færdigt på én gang, når renoveringen
påbegyndes.
Det skal tilstræbes at aftale sammenhæng i lampevalg imellem tilstødende /
sammenhængende boligområder.
Det skal tilstræbes at aftale sammenhæng i lampevalg på gennemgående/sammenhængende
stier.

Det er som udgangspunkt kun hvis der efter en grundig drøftelse imellem kommunen og det enkelte
boligområde, er enighed om en udskiftningsplan, at denne iværksættes. Det enkelte boligområde kan
selvom det er deres ”tur” i forhold til udrulningsplanen baseret på prioriteringen, vælge at udskyde
udskiftningen til senere eller helt fravælge udskiftningen.
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Prioriteringen ud fra de valgte kriterier vil som udgangspunkt give følgende plan:

Belysningsområde
AB Syd
Abildgården
Albertslund Vest 1
Albertslund Vest 2
Albertslund Vest 3
Antaresvænget
Bakkestræde
Blommegården
Capellavænget
Den Østrigske Villaby
Elmehusene
Enebærhaven
Eskebuen
Etagehusene
Gl. Vridsløse
(- Toftestræde og Hyldagervænge)
Godthåbsparken
Herstedlund
Herstedlund 1
Herstedlund 2
Herstedlund 3
Herstedvester landsby
(- Sidevej Storestræde og Bakkestræde)
Herstedøster Landsby
(- Stenstræde, Skovstræde og Højbakkestræde)
Herstedøster Villaby
Hyldagervænge
Hyldespjældet
Højbakkestræde
Jelsbuen
Kastanje Alle
Kirsebærgården
Materialegård ved Rimbuen
Milebuen
Miravænget
Morelgården
Mölndalsparken
Oldbuen
Platanparken
Polarisvænget
Poppelhusene
Rigelvænget
Rimbuen
Rødager
Røde Vejrmølle Parken
Rønne Alle's Vejlaug
Sidevej Herstedvesterstræde
Sidevej Storstræde
Skovskrænten
Snebærhaven
Snebærhaven 1 og 2
Stadionparken
Stenstræde
Toftestræde
Topperne
Trippendalsparken
Troldnøddegården
Ulfbuen
Valnøddegården
Risby
Vegavænget
Vejlauget Enighedsvej

Luft
ledninger

Forventet
renoverings
tidspunkt
3. kvartal 2018
3. kvartal 2019
2. kvartal 2019

Armatur
årgang

Antal
lyspunkter

Prioritering
ud fra liste

1995
1990
1994
2001
1966
1989
1999
1993/1999
1989
1973
1970
1970
1989/1999
2005

88
35
193
96
55
21
5
6/33
26
10
45
12
3/67
54

7
7
7
11
3
8
11
7/11
8
7
6
3
7/11
11

1975/1985

16/4

4/7

2. kvartal 2019

1969/2001
2016
2009
2007
2010

209/245
10
32
34
49

6/8
11
11
11
11

2. kvartal 2020

x

1972/1985

31/13

4/7

3. kvartal 2018

x

1970/1975

45

4

2. kvartal 2018

x

1970
1997
1996/1999
1977
1990/2001
2016
1996/1999
1999
1990
1989/1999
1990
1985
1990/1999
1970/1972
1989
1968
1989
1989/1999
1970
1971/2006
1980
1990
1980
1977
1970
1999
1973/1980
1983
1985
1986/2007
1972/1999
1993/1999
1989/1999
1990/1998
1980
1989
2016

168
8
38/433
5
4/56
6
13/25
4
3/48
17/7
40
42
8/64
22/56
4/13
45
23
5/73
21
68/69
5
4
1
3
15
49
107/17
3
4
28/73
4/7/14
11/25
4/67
10/26
28
10/13
9

3
8
10/11
7
7/11
11
7/11
11
7/11
7/8
8
7
7/11
6/7
7/11
7
8
7/11
3
6/11
4
8
4
7
3
11
7
10
10
11
6/7/11
8/11
7/11
7/11
4
7/11
5

3. kvartal 2018
2. kvartal 2019
2. kvartal 2020
2. kvartal 2018
3. kvartal 2019

x

x

x

x
x
x
x

x

3. kvartal 2018
3. kvartal 2020
3. kvartal 2019
3. kvartal 2020
3. kvartal 2019
3. kvartal 2018
2. kvartal 2018
3. kvartal 2020

3. kvartal 2020
3. kvartal 2020
3. kvartal 2020
3. kvartal 2020
2. kvartal 2019
3. kvartal 2020
2. kvartal 2019
3. kvartal 2019
3. kvartal 2019
3. kvartal 2020
3. kvartal 2020
2. kvartal 2018
3. kvartal 2019
3. kvartal 2018
3. kvartal 2018
3. kvartal 2018
3. kvartal 2019
2. kvartal 2018
3. kvartal 2019
2. kvartal 2018
2. kvartal 2019
3. kvartal 2020
2. kvartal 2019
3. kvartal 2020
3. kvartal 2020
3. kvartal 2019
3. kvartal 2018
3. kvartal 2020
Er skiftet
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G. Generisk projektplan for boligområde
Modernisering af belysning i boligområderne er afhængig af politisk godkendelse af dette notat.
Nedenstående generiske projektplan beskriver trinene og tidsforløbet, som skal sikre dialogen med de
berørte boligområder og den nødvendige forankring og opbakning.
Boligområder defineres som de områder, hvor der primært er tale om beboelse herunder
grundejerforeninger med ejerboliger, andelsboliger og almennyttige boliger. Landsbyerne hører også
under denne kategori, men behandles i den særlige kontekst, som de udgør.
Dialogprocessen med det enkelte boligområde kan meget vel foregå tidligere end selve
anlægsperioden. Dialogprocessen startes i 4. kvartal 2017.
I hvert enkelt boligområde vil der i forbindelse med dialogen blive taget stilling til om- og hvornår
moderniseringen skal ske.
Valg af lamper, lysstyring og eventuel forberedelse af smarte løsninger vil blive drøftet, og
forvaltningen vil opstille en beskrivelse og en økonomisk konsekvensberegning for boligområdet.
Beskrivelse og beregning vil bl.a. indeholde en samlet pris for det nye belysningsanlæg med
tilvalgspriser for lysdæmpning og forberedelse af smarte løsninger, samt månedlige
totalomkostningstal for den enkelte borger / boligområdet, til sammenligning med nuværende
omkostninger.
Det er forventningen, at de månedlige ydelser pr. borger for nogle vil falde, for nogle vil være neutrale
men for de fleste vil stige lidt. Omkostninger til el, drift og vedligehold vil falde væsentligt, hvorimod
afbetalingsdelen vil stige.
Generisk projektplan for modernisering af belysningen i boligområderne:

Godkendelse
af
udrulningsprocessen

Planlægning
af etaper

Dialog
proces med
grundejere /
boligforening

Projektering
af etape

Entreprise
udbud

Eventuel
mødesag

Anlægs
periode

2-3
måneder

2-3
måneder

2 måneder

2 måneder

2-3
måneder

3-6
måneder

Faserne fra og med Dialogproces til og med Anlægsperiode gennemløbes for hvert boligområde.
Flere boligområder kan behandles samtidigt eller forskudt af hinanden, således at et boligområde
f.eks. kan være i entreprise udbud, mens et andet område starter dialogprocessen og et tredje område
er i anlægsperioden.

H. Betalingsmodel
Lovgrundlag
I privatvejslovens § 59 og § 7 gives mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at hhv.
private fællesveje og private veje skal holdes belyst, og at kommunen i så fald skal sørge for anlæg,
forbedring og drift af vejbelysningen for de vedligeholdsforpligtedes regning. Kommunalbestyrelsen
kan endvidere beslutte, at kommunen afholder disse udgifter, når almene hensyn taler derfor.
Privatvejslovens § 48 foreskriver, at forud for et samlet projekt om eksempelvis udskiftning af
vejbelysningen, skal Kommunalbestyrelsen afholde vejsyn eller møde med de berørte beboere, hvor
der redegøres for projektet og dets konsekvenser. Procedurerne herfor er nøje beskrevet. Beboerne
skal gives mulighed for at komme med indsigelser. Men beslutninger om vejbelysning er en
myndighedsopgave, der påhviler Kommunalbestyrelsen.
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Boligområder med kommunal belysning
Albertslund Kommune ejer i dag udendørsbelysningen i ca. to tredjedele af boligområderne. Det er en
ordning man ikke kan melde sig ud af med de nuværende regler på området. Det ville i givet fald
indebære, at kommunen skulle vurdere, at det ikke længere var nødvendigt at boligområderne er
belyst.
Når kommunen med udgangspunkt i tidligere beskrevet Udrulnings strategi, Belysningsplan og
Handleplan beslutter, at et boligområde skal have fornyet belysningsanlægget, så startes den i afsnit
”G. Generisk projektplan for boligområde” beskrevne proces for involvering og beslutning i samarbejde
med beboerrepræsentanter for det enkelte boligområde.
Forvaltningen har, med udgangspunkt i lovgrundlaget, udarbejdet en betalingsmodel med fokus på
principperne om ’hvile-i-sig-selv’ og ’lighed-for-loven’.
Betalingen er sammensat således

I parcelhusområderne betaler beboeren for udendørsbelysningen sammen med varmeregningen, dvs.
i 10 årlige rater, mens lejeafdelinger- og andelsboligforeninger betaler kvartalsvist, men opkræver
lejere/andelshavere månedligt sammen med huslejen. Således vil ovenstående eksempel give
betalinger på:
- Parcelhusområder: 56.903*4/10/375 = 60,70 kr/gang aconto varmebetaling.
- Leje og andel:
56.903*4/12/375 = 50,58 kr/måned.
Arbejdsgruppen har kun beskæftiget sig anskaffelsesomkostninger til de nye belysningsanlæg
(svarende til ”afskrivning” i ovenstående figur) og gruppens anbefaling til betalingsmodel er, at der skal
kunne vælges imellem tre modeller for betaling af belysningsanlæg:
1. Hele investeringen betales af boligforening/grundejerforening ved etablering.
2. En del af investeringen betales af boligforening/grundejerforening ved etablering, og restbeløbet
afdrages over 15 år.
3. Hele investeringen afdrages over 15 år.
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