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FORORD
Belysningsplan 2021-2030 er en
fortsættelse af Belysningsplan
2013-2020.
Belysningsplanen spiller en vigtig rolle i at
understøtte Aalborg Kommunes overordnede
visioner og målsætninger.
Belysningsplanen skal bidrage til en bæredygtig udvikling af gadebelysningsområdet
og bidrage til at understøtte flere af FN´s 17
verdensmål for bæredygtig udvikling.

Planen indeholder:
•
De overordnede målsætninger og
retningslinjer for belysningsområdet i
perioden 2021-2030.
•
Krav til den fremtidige belysning,
herunder:
- Områder med mere intelligent
belysning,
- SmartCity teknologi implementering i kommunen.
•
Den daglige drift, modernisering og
implementering af lovbundne krav til de
eksisterende belysningsanlæg.

Målet er at fastholde den bæredygtige
udvikling i Aalborg Kommune med fokus på
en reduktion af CO2-udledningen fra gadebelysning med 35% inden udgangen af 2030.
CO2-udledningen er i perioden 2009-2019
reduceret med 22,9%.

Klimakommune rapport

Belysningsplanen er udarbejdet på tværs af
forvaltningerne i Aalborg Kommune,
By- og Landskabsforvaltningen samt Miljøog Energiforvaltningen.

Nedenstående figur viser udledningen af CO2 fra gadebelysningen i perioden 2009-2019:

Kommunens CO2-udledning fordelt på kommunens bygninger, den kommunale kørsel og for gadebelysningen fremgår af nedenstående figur:

Vejbelysningen i Aalborg Kommune har
været en stor bidragsyder til at opnå de

Opfølgning på belysningsplan 2013-2020
Den overordnede målsætning for belysningsplan 2013-2020, var at udarbejde et
strategisk styringsværktøj med ambitiøse
målsætninger for perioden.
Fokusområderne var:
Udfasning af kviksølvlyskilder og gamle
•
lysrørsanlæg jf. EU-direktiv 2009/125/
EF, hvor disse lyskilder blev udfaset
inden 2016.
•
Opfylde lovkravet om opgradering til
sikkerhedsklasse II inden 2021.
•
Reducere energiforbruget og dermed
CO2-udledningen gennem perioden.
•
Modernisering af belysningsanlægget, for at højne trafiksikkerhed, øge
tryghedsfølelse og skabe mere komfort
for borgerne.
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opstillede mål i forhold til den Klimakommuneaftale som Aalborg Kommune i 2009 indgik
med Dansk Naturfredningsforening.
Med aftalen har Aalborg Kommune, som

Der er siden planen blev vedtaget igangsat
en grøn omstilling på hele belysningsområdet. Fokus har været på energibesparelse og
bæredygtighed og der er indført ny belysningsteknologi i form af LED belysning i alle
nye anlæg, og på alle veje hvor belysningen
er renoveret.
Ved udgangen af 2016 er alle kviksølvsarmaturer udskiftet, i alt ca. 17.000. Ved udgangen
af 2020 er alle lysstofrørsarmaturer udskiftet,
i alt ca. 8.000. Der skiftes ca. 3000 lysstofrørsarmaturer i 2020.
Ved udgangen af 2019 er der registreret i
alt 40.069 armaturer i kommunen. Heraf er
22.063 udskiftet til miljørigtige og energivenlige LED armaturer.
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virksomhed, forpligtet sig til at reducere CO2
-udledningen fra kommunens aktiviteter med
2% om året frem til 2020.

Alle træmaster er demonteret ved udgangen
af 2019. I perioden 2013-2020 er der fjernet
1100 stk. træmaster.
Siden lovkravet om sikkerhedsopgradering
af belysningsanlægget kom i 2012, er der
udskiftet mere end 23.000 klasse II sikringselementer ud af de påkrævede 26.000, og de
sidste skiftes nu, så lovkravet er opfyldt ved
udgangen af 2020.

INDHOLD
Belysningsplanen består af 2 dele:

DEL 1

INDHOLD - DEL 1

Fastlægger kommunens overordnede målsætninger og politik på belysningsområdet. De
ydre rammer og retningslinjer for fremtidens
belysning i hele kommunen fastlægges her.

Forord
Indledning - belysning laves for mennesker
Hvorfor belysning? - vision, motivitation og
målsætning
Fremtidens belysning
Planlægning og prioritering
Fokusområder

DEL 2

INDHOLD - DEL 2

Indeholder udstyr og teknik, anviser hvordan vi
tænker og løser opgaven - beskriver hvordan
vi designer belysningsanlæg og hvilke krav der
stilles til fremtidens belysning.

Udstyr og teknik
Fokusområder de kommende år
Handlingsplaner for år 2021-2025
Handlingsplaner for år 2026-2030

Her er også beskrevet fokusområder og handlingsplaner for de kommende år.
Til Del 2 er tilknyttet bilag i form af vejregler,
standarder og krav til belysning, og der er
tilknyttet et typekatalog over hvilke typer af
udstyr og teknik, der ønskes på de forskellige vejtyper samt på byens pladser og torve.
Konkret med anvisning af hvilke master og
armaturer der anvendes på de pågældende veje
og lokaliteter.
Bilagene i Del 2 opdateres løbende. Her
opdateres med de senest tilkomne produkter og
nyeste teknologier på armaturer og intelligent
belysning.
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INDLEDNING

Belysning laves for mennesker
Belysning i det offentlige rum er en
forudsætning for at vi som mennesker,
kan nyde byen og dens faciliteter efter
mørkets frembrud. Derfor skaber vi
grundlaget og rammerne for god og bæredygtig belysning af alle offentlige veje/
gader, pladser og stier, så det er muligt
for mennesker at bevæge sig rundt, trygt
og trafiksikkert.

Vi udvikler by med kvalitet sammen
og skaber rum, hvor mennesker kan få en
oplevelse med lyset, og som gør at mennesker får lyst til at færdes i byen. Lyset
har en positiv energi, skaber stemning og
er med til at stimulere byens liv og gøre
byen til et attraktivt sted at bo og opholde
sig.
Lyset kan skabe en oplevelse, som gerne
må være forskellig fra det, der opleves i
dagslys. Det gælder både i Aalborg og i
oplandsbyerne. I Aalborg Kommune har
vi haft stor succes med dette allerede.
Som eksempel kan nævnes omdannelsen
af Aalborg Havnefront, hvor belysningen
vandt Den Danske Lyspris i 2011 og den
internationale City People Light Award i
2016. Vi har altså noget at leve op til! Det
er i spændet mellem funktion og æstetik,
at belysning kan tilføre noget til byens
rum.
Lysmaster og -armaturer bliver i lige så
høj grad en del af byen som bygninger,
belægninger, beplantning, bænke og
andet inventar. Vi skal derfor fortsat have
fokus på design heraf, samtidig med at vi
skal blive ved med at udvikle os og gøre
brug af den nye smarte og bæredygtige
belysning.
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Udvikling og ny teknologi
Behovet for belysning ændrer sig, og den
teknologiske udvikling går stærkt.
Der implementeres ny teknologi i form af
LED belysning. Nye belysninger som simpelt kan ændres og dæmpes og dermed
tilpasse belysning med et lavere lysniveau om natten. Her er vi allerede godt på
vej. De seneste år er der installeret LED
belysning ved alle renoveringer af anlæg
og fremtiden vil byde på mere og mere
individualiseret og intelligent belysning.
Man kan i fremtiden tænke sig belysning
der automatisk tilpasser sig de aktuelle
behov og situationer.
Her skal kommunen tænke fremad så der
fortsat leveres belysninger og serviceydelser, som er relevante for borgerne,
som borgerne sætter pris på og som de
bruger.
Udviklingen af gadebelysningen i Aalborg
Kommune understøtter flere af FN´s 17
verdensmål for bæredygtig udvikling.
Fokuspunkter for belysning
•
Trafiksikkerhed og mobilitet
•
Tryghed og tilgængelighed
•
Grøn omstilling og bæredygtighed
•
Sundhed og trivsel
•
Identitet og bymiljø
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Trafiksikkerhed og mobilitet
Lyset er en afgørende parameter i relation
til trafiksikkerhed. Dette gælder både for
bil- og cykeltrafik, samt for gående og den
kollektive trafik.
Belysningen skal følge danske krav og
anvisninger om gadebelysning. Dette gælder krav til belysningsklasser, blænding
og afskærmning, og med særligt fokus
på regelmæssighed ved etablering af nye
belysninger.
Belysning skal øge fremkommeligheden
og understøtte kommunens ønske om
større andel af bæredygtig mobilitet. Belysningen skal derfor etableres med fokus
på at understøtte bæredygtige transportformer med gode belysningsniveauer og
god farvegengivelse på f.eks. cykelstier i
byområder og strækninger med kollektiv
trafik.
Tryghed og tilgængelighed
Belysning skal etableres så belysningsniveauer og udbredelsen af lyset skaber
trygge forhold for færdsel og for ophold.
Her skal masteplaceringer, mastehøjder,
belysningsniveauer og særlig belysning
på fokuspunkter indgå i planlægningen af
nye anlæg.

FN´s verdensmål

Grøn omstilling og
bæredygtighed.

Sundhed og trivsel

Identitet og bymiljø

Belysningen kan understøtte øget mobilitet
med bæredygtige transportformer som
cykling, gang, rulleskøjter og løb, hvilket
kan sikre bedre sammenhænge i byer og
lokalsamfund.
Smarte løsninger

Mål 7 – Bæredygtig energi – Mål
13 – Klimaindsats
Gadebelysning er en af kommunens store
forbrugere af energi. For at imødekomme
de klimaforandringer som opleves, og følge
målene i Bæredygtighedsstrategien, er det
vigtigt at vejbelysning etableres og renoveres
med fokus på energieffektivitet, energibesparelse og CO2 reduktion.
Så gadebelysningen fortsat bidrager med at
understøtte kommunens overordnede mål
om at reducere energiforbrug og CO2 udslip.
Al belysning planlægges derudover ud fra
en helhedsorienteret vægtning af både funktionelle, æstetiske, miljømæssige og økonomiske aspekter. Herunder fokus på bæredygtighed ved genbrug, reparationsmuligheder af
nye anlæg og fokus på cirkulær økonomi ved
nyinvesteringer.
Vind og solenergi udnyttes i hybridanlæg
med batteri som reserveforsyning for
el-nettet hvor det er teknisk muligt. Andre løsninger som decentrale energileverancer fra
brintceller eller større solcelleanlæg vurderes
løbende.
For de tekniske ressourcer der anvendes til
servicering af anlæggene anvendes f.eks.
elbiler.

Mål 3 – Sundhed og trivsel
De personlige og samfundsmæssige omkostninger som følge af trafikulykker er store.
Derfor er der fokus på at skabe trafiksikre og
trygge gadebelysningsanlæg hvor ulykker
reduceres. Dermed reduceres omkostninger
til sundhedsydelser, genoptræning, og fravær
fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom og
uheld. Korrekt belysning er en forudsætning
for trafiksikkerhed.

Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
Belysning skaber og understøtter steder
og byrum med særlig identitet. Forskellige
karakterer og stemninger skabes. Det kan
være rolige eller aktive bycentre, forskellige
beboelsesområder med hver sin identitet.
Urbane knudepunkter eller særlig trafikarealer kan fremhæves, og retninger i byrummet
kan understreges med belysning.

Belysning på stier har høj prioritet. Det
skal være attraktivt at vælge bæredygtige
transportformer som f.eks. at tage cyklen, at
gå eller løbe en tur både på de centrale stier,
og på udvalgte stier i rekreative områder. På
samme måde kan belysning af sportsarealer
og andre aktivitetsområder invitere til bevægelse, leg, sport og ophold.

Belysningen kan være med til at understøtte
områdernes forskellighed, både i dagslys og i
mørke. Belysning kan fremhæve eller skjule
særlige kendetegn og pejlemærker.

Lys spiller en afgørende rolle for hvilken
stemning der skabes i områder, og lysets
kvalitet har betydning for hvor meget og hvordan vi færdes i det offentlige rum. Lyset kan
udvide åbningstiden i det offentlige rum og
generelt invitere til mere ophold og aktivitet
udendørs.
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Belysning skaber oplevelser og identitet i
byen. Eksempler som Havnefronten, Tornhøjbroen, Budolfi Plads og Frederikstorv er alle
steder hvor belysningen er medvirkende til
at skabe identitet og bidrage til oplevelser for
borgerne.
Det er vigtigt at vejbelysning favner de lokale
bymiljøer, og f.eks. ikke lave ”lys-forurening”
og oplyse områder hvor man ønsker mørke.
Omvendt skal belysning være med til at
understøtte udviklingen i de lokale samfund,
deres forskellige karakterer og stemninger.

Mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur
Vi bygger infrastruktur af god kvalitet, hvor
vi vælger de nyeste innovative løsninger
på LED området. Vi udfordrer belysningsindustrien til at levere seneste udvikling af
energieffektive armaturer, og efterspørger
innovative SmartCity løsninger hvor styring af
lyset integreres sammen med øvrige intelligente systemer til at styre byens infrastruktur.
Vi stiller krav om genanvendelighed og har
fokus på cirkulær økonomi ved indkøb af nye
elementer til gadebelysning.
SmartCity løsninger, er i rivende udvikling.
Det er vigtigt at vi også fremover formår at
favne denne udvikling, og er i stand til at

håndtere de udfordringer der er i implementering af ny teknologi. Smarte og teknologiske løsninger skal tænkes ind i nye belysningsanlæg, så de kan imødegå fremtidens
krav omkring styring og dataopsamling.

mandskab, udnyttelse af arbejdsrutiner og
arbejdsgange, så forgæves kørsel undgås.
Ansvarlighed handler også om at tage henvendelser alvorligt og hurtigst muligt afhjælpe
fejl og andre borgerhenvendelser f.eks. fra
kommunens digitale borgerportal ”TIP”.

Det er i dag muligt at opnå fuld styring og
frihed med avanceret styring af belysningen.
Dette stiller store krav til udstyret og har
indflydelse på den fremtidige drift af belysningsanlægget.

Infrastrukturinvesteringer er omkostningstunge, så det er vigtigt at sikre kapitalbevarelse,
ved at vedligeholde de eksisterende gadebelysningsanlæg, og renovere dem ansvarligt.

Driftsikkerhed

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
At drive gadebelysning handler om ansvarlighed og om at udnytte ressourcerne, energi
og økonomi, på bedste vis. Ressourcerne
bliver færre i fremtiden og de skal udnyttes
effektivt.
Økonomisk ansvarlighed handler udover lavt
energiforbrug om effektiv drift, med bedre
udnyttelse af ressourcer som biler og
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Der skal konstant være fokus på afvejning af
interesser, så vi undgår at investere i løsninger som ikke giver mening, og som kun har
en begrænset interesse fra borgere. F.eks.
accepteres der som hovedregel ikke belysning i åbent land, da dette kan betragtes som
”Lys-forurening” i et område, hvor mørke
medvirker til at skabe ro.
For at belysningen kan leve op til ovenstående er det væsentligt at det er velfungerende,
opdateret og driftssikkert. Det stiller krav
til hele anlæggets tekniske udstyr. Her er
forbedring af gamle anlæg væsentligt for at
undgå driftsfejl, f.eks. opgradering til sikkerhedsklasse II.
Også anlæggenes styringsudstyr skal være
velfungerende, og der skal fokus på ældre
anlæg, master og kabelanlæg.

HVORFOR
BELYSNING?
Der er fart på udviklingen i Aalborg og de
større oplandsbyer, der oplever by- og
boligudvikling, hvor fokus er at skabe
byer med kvalitet. Hvert enkelt sted skal
udvikles med respekt for omgivelserne
men samtidig med sin egen identitet.
Dette kan gøres ved hjælp af mange
forskellige elementer, hvor belysning er
en af dem. Design af såvel lys som master
og armatur kan udgøre særlige kendetegn
for et område.
Belysning er, udover at understøtte den
gode by- og boligudvikling, med til at
forbedre mobiliteten. Som beskrevet i
Mobilitetsplan 2040 handler fremtiden
om, at mennesker, varer og gods kan
bevæge sig rundt, lokalt, regionalt og
globalt. For den enkelte er det vigtigt, at
man i det daglige nemt kan komme rundt
til hverdagens aktiviteter, og tid bliver en
afgørende faktor.

Belysning laves for mennesker for at
skabe mulighed for at bruge byerne og
vejene trygt og sikkert efter mørkets
frembrud. Det handler om, at mennesker
i biler, på cykel eller til fods kan bevæge
sig rundt i byerne, trygt og sikkert, og
nemt kan komme rundt til hverdagens
aktiviteter.

Vi kan med god belysning øge fremkommeligheden, begrænse kødannelser, og vi
kan undgå trafikuheld, specielt i byerne
hvor der er meget blandet trafik. Cyklister
og gående blander sig med den kørende
trafik, og her er det særligt vigtig at alle
elementer er synlige, så alle kan færdes
trygt og sikkert.

Den offentlige vejbelysning skal først og
fremmest skabe trafiksikkerhed, tryghed
og ro. Det giver optimale muligheder for,
at den øvrige, mere stemningsskabende
belysning, kan tilføje områder ekstra
karakter, og skabe oplevelser og rum
til ophold. Man kan med god og stemningsgivende belysning udnytte pladser
og torve efter mørkets frembrud. Her er
blandt andet Havnefronten et godt eksempel på, at belysning kan være med til at
fremme aktivitet i områder efter mørkets
frembrud.

For den enkelte borger er trygheden ved
at kunne færdes i mørket det vigtigste. I
boligkvarterer skal belysning være med til
at sikre trygge omgivelser for borgerne,
så belysning på veje og stier gør det trygt
at færdes i området.

”Det er belysningen der skal drage os om natten
– og bygningerne der skal drage os om dagen”
					Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen
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VISIONEN
Vi arbejder med grøn omstilling med fokus på
bæredygtighed og reduktion af CO2 udledningen.
Vi følger den teknologiske udvikling og sikrer at
gadebelysningen lever op til vores ønsker om
trafiksikkerhed og tryghed.
Vi leverer belysning og serviceydelser som er
relevante for borgerne og som borgerne sætter pris
på og som de bruger. Vi udvikler os sammen
Vi skaber oplevelser og tryghed i byen og dens byrum.
Vi udvikler by med kvalitet sammen.
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Overordnede mål
Al belysning bør planlægges ud fra en
helhedsorienteret tilgang, hvor vægtning
af både funktionelle, æstetiske, miljømæssige og økonomiske aspekter
inddrages.

omkostninger. Energiforbruget gennem
anlæggenes levetid udgør en stor del af
driftsomkostningerne, og fokus er derfor
på bæredygtige og energivenlige løsninger.

De funktionelle krav knytter sig til de
tekniske krav til anlægget. Belysningen
skal opfylde en række lystekniske krav,
overholde belysningsklassen, overholde
krav til master og armaturer og anlæggets
opbygning og styring.

Aalborg Kommunes overordnede mål er
at være fossilfri i 2050. Det skal bl.a. ske
ved hjælp af energieffektivisering/-besparelser samt omstilling af energiforsyningen til 100% vedvarende energi.

De æstetiske krav knytter sig til belysningsanlæggets udformning, dets samspil
med omgivelserne, og dets bidrag til at
understøtte områdets karakter, identitet
og stemning.
De miljømæssige og økonomiske aspekter knytter sig til belysningsanlæggenes
samlede drifts- og vedligeholdelses-
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Samtidig er der i ”Klimastrategi-Forebyggelse 2012-2015” under emnet ”Energibesparelser” formuleret strategi og mål for
gadebelysning.
Strategien går ud på at mindske energiforbruget i takt med den teknologiske
udvikling ved udskiftning af alle anlæg til
mere energivenlige LED armaturer.
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Målet for Aalborg Kommune er at energiforbruget til gadebelysning, skal reduceres med minimum 2 % årligt frem til 2020
og være reduceret med 35 % i år 2030.
Elforbruget til vejbelysning er siden 2013
reduceret med 23%, og vi arbejder målrettet for at nå målet med en reduktion på
35 % i år 2030.
Energibesparelsen er opnået ved at indføre energivenlig LED belysning, forbedre
el-sikkerheden ved ombygning til
dobbeltisolerede anlæg (kl. II masteindsatse) og udnytte den nye teknologi til at
reducere belysningen på tidspunkter hvor
der ikke er behov for lyset.
Der er generelt indført en natdæmpning af
lyset til 50 % lys i 6 timer hver nat, og der
er indført nyt og mere avanceret intelligent styringssystem til tænd og sluk af
anlæggene.

En stærk position for fremtiden
For at sikre målene for bæredygtig gadebelysning, er der behov for stærke kompetencer på området.
Aalborg Kommune har samlet alle lystekniske kompetencer og tilhørende opgaver i
AK-Belysning.
Her er der de foregående 7 år - pr.
01.01.2020 installeret 22.063 LED armaturer,
og herigennem opnået stor erfaring i den
nyeste teknologi. Der er installeret ny og
mere intelligent styring af vejbelysningen, et
intelligent system som i hverdagen drives og
vedligeholdes internt hos AK-Belysning.
Der er lavet forsøg med bevægelsesstyret
lys, og ambitionen er fortsat at lave forsøg

med de teknologiske muligheder.
AK Belysning har været i stand til at
in-source drift og vedligeholdelse af alle
belysningsanlæg i hele kommunen, herunder
sportsanlæg samt park- og naturområder, så
der nu er skabt harmonisering til et ensartet
kvalitets- og serviceniveau i hele kommunen.
AK-Belysning overtog i 2012 ansvaret og driften af belysning fra de tidligere gadelysforeninger. Antallet af belysningsarmaturer øges
derfor i 2012 og 2013 fra 32.736 til 41.600.
Aalborg Kommune har i hele perioden
afregnet elforbruget på alle anlæg, et forbrug
som siden 2013 har været faldende. Årsagen
til stigningen i elforbruget 2017-2018 skyldes

Kurve som viser udviklingen i energiforbrug i forhold til antal armaturer til vejbelysning i perioden 2007-2019.
Note: Vejbelysning er tændt 4000 timer årligt (+/- 100 timer)
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en fejl ved overtagelsen af elforbruget i
Kongerslev.
Der har ved de gennemførte renoveringer
været fokus på at lave korrekt belysning, og
der er i 2017 og 2018 reduceret i mængden
af master og dermed armaturer idet de nye
LED armaturer har bedre optik og kan klare
større masteafstande.
AK-Belysning sikrer fortsatte stærke interne
kompetencer ved samarbejde med eksterne
samarbejdspartnere, rådgivere og leverandører.

Drift og vedligeholdelse understøtter,
skaber sammenhæng og bevarer
”Strategi for drift og vedligeholdelse af
infrastruktur og infranatur” er underlagt
de ydre og indre rammer, der til enhver
tid er gældende for By- og Landskabsforvaltningen blandt andet i form af f.eks.
lovgivning og budgetter. ”Belysningsplan
2021-2030” er underlagt og omsætter fra
strategi til handlinger ved hjælpe af de opstillede mål og retningslinjer for belysning
i Aalborg Kommune.
Driftstrategien er en del af grundlaget for
realiseringen af politisk vedtagne og administrativt fastlagte visioner, politikker,
arbejdsprogrammer m.m.
Samtidig tager strategien sigte på at sikre,
at Aalborg Kommunes fysiske anlæg
(veje, stier, fortove, belysning, broer,
skilte/striber) og grønne områder fremstår
tidssvarende og velholdte til glæde for
brugerne.
For at driftsstrategien kan lykkes, er det
vigtigt, at der løbende nytænkes indenfor
alle strategiens områder. Samtidig er det
af afgørende betydning at der i realiseringen af strategien fokuseres på den værdi
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der skabes med afsæt i de anvendte
ressourcer.

•
•

Driftsstrategiens områder

Driftsstrategien er det samlende grundlag
for en realisering af den praktiske driftsog vedligeholdelsesindsats indenfor en
bred vifte af opgaver udsprunget af Byog Landskabsforvaltningens mission og
vision.
I forbindelse med realiseringen af strategien skabes et grundlag for såvel kortsom langsigtet politisk og administrativ
disponering af ressourcer til den praktiske drifts- og vedligeholdelsesindsats
indenfor By- og Landskabsforvaltningens
ansvarsområde.
Det sker bl.a. gennem beregning af
budgetbehov/budgetønsker i forbindelse
med:
•
•
•

Kapitalbevarelse
Afledt drift ved nyanlæg
Udvikling som resultat af drift
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Ændrede samarbejdsformer
Udefra kommende påvirkning fra
klimapåvirkning, behov for grøn
omstilling m.m.

Gennem strategien justeres kvalitets- og
serviceniveauer, der følger af prioriteringen af den til en hver tid gældende økonomiske ramme for drift og vedligehold.
Strategien udmøntes indenfor følgende
hovedområder
•
•
•
•

Drift og vedligeholdelse af bestående
anlæg
Påvirkning af adfærd og ændring af
kultur
Udvikling
Evaluering

I det daglige driftsarbejde er der forskelligt fokus på områderne i realiseringen
af driftsstrategien, men de er indbyrdes
forbundet og i nogen tilfældes hinandens
forudsætninger.
Sammenhængen fremgår af figur 1.

Drift og vedligeholdelse af bestående anlæg
Drift og vedligeholdelse af infrastruktur
og infranatur planlægges og udføres
med henblik på kapitalbevarelse og grøn
omstilling i så stor udstrækning som
budgetterne giver mulighed for.
I det daglige udfører By- og Landskabsforvaltningen arbejdsopgaverne opdelt i:
•
•
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Den samtidige satsning på intern og
ekstern opgaveløsning skal sikre, at
drifts- og vedligeholdelsesopgaver
udføres med den fastlagte kvalitet og
til markedspris, samtidig med at det er
muligt at bevare sikker drift i forhold til
opgaver, der er vitale for By- og Landskabsforvaltningen.

Intern drift
Ekstern drift
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Gennem integreret opgaveløsning bliver
det også muligt at fastholde en indgående og opdateret viden om produktion af
el-tekniske ydelser i den administrative
del af By- og Landskabsforvaltningen.
Et dynamisk udviklingsorienteret samarbejde mellem aktørerne i intern - og
ekstern drift skal sikre den bedst mulige
effekt af de til rådighed værende
ressourcer.

Generelle retningslinjer
Vejbelysningsregler

Den gældende lovgivning på vejbelysnings-området er beskrevet i cirkulære
152 af 12. oktober 1999 ”Cirkulære om
vejbelysning”.
Udover lovgivningen er der i 2015, som
vejregel i regi af Vejdirektoratet, udarbejdet ”Håndbog Vejbelysning – Anlæg og
planlægning”. Håndbogen som indeholder vejbelysningsreglerne, henvender sig til alle statslige og kommunale
vejbestyrelser og omfatter alle veje under
vejbestyrelsernes myndighedsområder
i Danmark. Håndbogen omfatter alle
veje, stier, pladser og byrum, hvor der er
offentlig færdsel og adgang. Dette gælder
såvel private veje og private fællesveje
som offentlige veje. Tilhørende broer,
tunneler samt andre særlige anlæg og
bygværker er også omfattet.
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Håndbogen omhandler belysningsanlæg,
som etableres for at skabe tilpas gode
synsforhold og komfort i mørketiden, så
færdsel kan opretholdes med god trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed.
Håndbogen indeholder bindende bestemmelser og anbefalinger derudover
vejledninger og anbefalinger.
Bindende regler er belysning af fodgængerfelter i bymæssig bebyggelse
og belysning af signalregulerede kryds.
Anbefalingerne er det hensigtsmæssigt
at følge i forhold til at opretholde trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed.
Fravigelser bør begrundes.
Håndbogen beskriver belysning i
bymæssige bebyggelser og i åbent land
hvor normalt kun kryds og rundkørsler
belyses.
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Håndbogen specificerer ud fra vejtype og hastighed en belysningsklasse.
Belysningsklassen indeholder specifikke
lystekniske krav.
Ved etablering af nye vejbelysningsanlæg
og ved omfattende renoveringer af eksisterende anlæg skal vejbelysningsreglerne i håndbogen altid overholdes. Det
betyder blandt andet at der skal foretages
en lysteknisk dimensionering af anlægget
som en del af projekteringen.
For yderligere oplysninger om projektering og lysteknisk beregning henvises
til ”Håndbog Vejbelysning – Anlæg og
planlægning”.
Med udgangspunkt i håndbogen arbejdes
der med følgende principielle belysningsklasser:

Trafikveje
Hastighedsklasse

Stier, fodgængerområder og -gader samt parkeringspladser
Fodgængere
på kørebanen

Cyklister på
kørebanen

Belysningsklasse på trafikveje

Blænding fra
modkørende 1)

2-3
Spor
Høj

Middel

Lav

4
spor

6
spor

nej

nej

ja

L7a

L6

L6

nej

nej

nej

L7b

L7a

L6

nej

nej

ja/nej

L7b

L7a

L6

nej

ja

ja/nej

L7a

L7a

ja

ja/nej

ja/nej

L6

L6

ja

ja

ja/nej

LE4

1) Besvares ja, hvis der findes kørespor med modsat rettet trafik uden adskillelse ved midterrabat, eller hvor midterrabattens bredde er under 3 m.
Fra Håndbog Vejbelysning: Belysningsklasser på trafikveje i byområder.

Stier belyses kun hvis de indgår i et egentligt trafiksystem. Stier i åbent land belyses normalt ikke.
Stitunneler belyses normalt til min. samme niveau som stien.
P-pladser
Centrale p-pladser og pladser hvor det af hensyn til sikkerhed eller tryghed og for at forebygge kriminalitet og hærværk belyses
efter individuelle vurderinger.
Belysningsklasse på stier mv.
Stier i egentligt færdselsnet

E2

Rekreative stier

ingen krav

Fodgængerområder/gader

minimum E2

Parkeringspladser

minimum E4

Figur 3.20 Belysningsklasser på stier, fodgængerområder og -gader samt parkeringspladser.

Trafikveje skal fortrinsvis belyses af hensyn til den kørende trafik, derfor stilles der særlige krav til belysning af kørebanen og store krav til regelmæssigheden.
Belysningsklassen bestemmes ud fra hastighed, antal kørespor, eventuelle cyklister og fodgængere på kørebanen.
Trafikveje belyses i bymæssigbebyggelse og belyses i åbent land normalt kun i forbindelse med kryds eller rundkørsler.

Kryds

Kryds på trafikveje belyses så det svarer til den bedst belyste vej i krydset. Ved signalregulerede kryds eller større kryds anvendes de særlige
belysningsklasser LE4 og LE5.
I kryds på lokalveje belyses til samme klasse som de tilstødende veje.

Lokalveje

Lokalveje skal fortrinsvis belyses af hensyn til personer som færdes på cykel eller til fods. Belysningen skal primært vise forhindringer og der er
ikke så store krav til niveau og regelmæssighed.
Belysningsklassen bestemmes ud fra vejens karakter.
Lokalveje belyses i bymæssig bebyggelse.
Lokalvejens beliggenhed

Belysningsklasse på lokalveje

Tæt, høj bebyggelse

E1

Lav eller spredt bebyggelse

E2

Rundkørsler
Rundkørsler på trafikveje belyses efter samme belysningsklasser som signalregulerede kryds.Mindre rundkørsler på lokalveje belyses til samme
klasse som de tilstødende veje.
Højeste belysningsklasse på tilstødende veje

Belysningsklasse i kryds

L7a

LE4

L7b

LE5

Fra Håndbog Vejbelysning: Belysningsklasser i signalregulerede og komplicerede kryds i byområder.

Fodgængerfelter
Fodgængerfelter skal belyses, enten af den normale vejbelysning eller af særskilt belysning. Hvor der etableres særskilt belysning gælder særlige belysningsklasser F1 og F2, se vejreglerne.

Fra Håndbog Vejbelysning: Belysningsklasser på lokalveje.

Byporte og hastighedsdæmpende foranstaltninger
Hvor der er indført hastighedsdæmpende foranstaltninger belyses disse efter reglerne for den pågældende vej, dog således at der er lys på de
flader der vender mod bilisten.
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Lovpligtige regler
El-sikkerhed

Bekendtgørelse 1082 om sikkerhed for
udførelse og drift af elektriske installationer, og El-sikkerhedsloven ”Lov om
sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske
installationer og elektrisk materiel” indeholder generelle krav til elektriske installationer, herunder vejbelysningsanlæg.
Bekendtgørelsen anviser at installationer
i Danmark udføres som anvist i gældende
standardserie for elektriske lavspændingsinstallationer.
Nye anlæg skal opbygges med ekstra
beskyttelse, hvilket i praksis betyder at
anlæggene opbygges i isolationsklasse
II også kaldet dobbeltisoleret. Hvis dette
ikke er muligt, skal de opbygges med
ekstrabeskyttelse i form af HPFI afbryder.
Overspændingsbeskyttelse af nye anlæg
skal vurderes i forbindelse med projekteringen.
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Eksisterende anlæg kan bevares under
forudsætning af at de ikke renoveres eller
ombygges.
Ved renoveringer eller ombygninger skal
de overholde samme krav som nye anlæg.
I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde er det tilladt at udskifte dele af
anlæggene, f.eks. armaturer med samme
type som den eksisterende uden at disse
overholder de nye krav.

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynsregler og arbejdsmiljøregler
som beskriver særlige arbejdsforhold,
herunder om kørsel med liftvogn
(2 mand), uddannelse i ”Vejen som
Arbejdsplads”, anvendelse af særlige
personlige sikkerhedsforanstaltninger
(værnemidler) herunder sikkerhedssko
og sikkerheds-hjelm, skal til enhver tid
overholdes.
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Miljøregler

Bortskaffelse af demonteret materiel og
lyskilder skal afleveres på kontrolleret
losseplads /genbrugsplads og der skal
være fuld dokumentation for bortskaffelsen.
Udskiftningskrav – ECO Design-direktiv.
EU har i 2009 vedtaget det såkaldte ”ECO
Design-direktiv” som skal sikre energivenlige lyskilder. I direktivet er beskrevet
hvilke typer af lyskilder der i fremtiden
ikke er tilladt at markedsføre indenfor EU.
For gadebelysningen betyder det at visse
typer af lysrør, alle kviksølvlyskilder og
visse typer af natrium lyskilder ikke vil
kunne købes efter år 2015.

Andre tilslutningsforhold

Nye el-tilslutninger til vejbelysningsanlægget må ikke finde sted uden forudgående skriftlig tilladelse fra AK-Belysning, i hvert enkelt tilfælde.
Alle tilslutninger skal være dobbeltisolerede (kl. II) eller med beskyttelsesrelæ
(RCD) og jording i henhold til gældende
lovgivning. (Installationsbekendtgørelsen).

Private udstykninger

Ved etablering af nye udstykninger er
det bygherrens pligt at etablere gade/
sti belysning på de private veje og stier
med egen måler og tændskab, som
efterfølgende overdrages til grundejerforeningen.
Når udstykningen udføres med udkørsel
til offentlig vej, hvor kommunen ikke har
etableret gadebelysning, er det bygherrens pligt at etablere gadebelysning fra
sidste offentlige gadebelysningsmast til
den nye udkørsel.
Gadebelysningsprojektet skal godkendes i By og Landskabsforvaltningen,
som efter udførelsen overtager driften af
det offentlige gadebelysningsanlæg.

Julebelysning

Sikkerhedsstyrelsen har de seneste år
strammet tilsynet og skærpet overhol
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delse af krav angående julebelysning
idet disse anlæg også er omfattet af kravet om ekstrabeskyttelse. Det betyder
at man ikke umiddelbart kan tilslutte
julebelysning til den eksisterende vejbelysningsinstallation som det har været
praksis tidligere.
Julebelysningen skal enten være udført
i klasse II (dobbeltisoleret) eller installationen skal forsynes med HPFI afbryder,
hvilket kan gøres ved at anvende en
særlig masteindsats med indbygget
HPFI afbryder.
I centrum af Aalborg / Nørresundby er
det City foreningerne, der etablerer julebelysningen på en særskilt måler som
en midlertidig installation.
I oplandsbyerne er det typisk borgerforeninger der opsætter og tilslutter
julebelysningen, og Aalborg Kommune
tillader kun, at der tilsluttes julebelysning i den kommunale vejbelysning
under forudsætning af at gældende krav
overholdes.

Buslæskure og reklameskilte

Buslæskure og reklameskilte er by-inventar der ikke hører under belysningsplanen og de vedligeholdes ikke af
AK-Belysning.
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AFA JCDecaux reklameskilte, som er
opstillet i kommunen ejes og vedligeholdes af AFA JCDecaux. Belysningen
i skiltene er tilsluttet den kommunale
vejbelysning i den nærmeste belysningsmast via en separat sikring.
Nye el-tilslutninger til vejbelysningsanlægget må ikke finde sted uden forudgående skriftlig tilladelse fra Aalborg
Kommune, Trafik og Veje, Driftsafdelingen, i hvert enkelt tilfælde.
Alle tilslutninger skal være dobbeltisolerede (kl. II) eller med beskyttelsesrelæ
(RCD) og jording i henhold til gældende
lovgivning. (Installationsbekendtgørelsen).

Hæve - sænke pullerter

Pullerter som opsættes hvor man
ikke ønsker kørende trafik i bestemte
perioder.
Der gælder særlige regler for adgang til
betjening af disse pullerter, som normalt
betjenes via mobiltelefon eller direkte
nøglebetjening.
Pullerter kan kun opstilles efter forudgående godkendelse af By og Landskabsforvaltningen.

Teknologisk udvikling
Aalborg Kommune følger den teknologiske udvikling tæt og vil udnytte de
nye muligheder som den teknologiske
udvikling giver for fremtidens belysning.
Der afprøves forskellige bæredygtige og
energivenlige løsninger i mindre skala. Ny
teknologi vil blive implementeret, når den
er moden, bæredygtig, energivenlig og
driftssikker.
Aalborg Kommune har implementeret
nye muligheder for borgerinddragelse.
Appen ”Tip Aalborg” gør det nemt for
borgerne at fejlmelde belysningsanlæg,

ROLLER OG
SAMSKABELSE
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og komme i kontakt med kommunen om
uhensigtsmæssigheder, eller ting som de
har bemærket som f.eks. påkørte master,
eller armaturer som har fejl.
Næste udvikling vil i fremtiden være mere
avancerede anlæg, hvor fejl automatisk
opdages og registreres direkte af kommunen, uden at borgerne opdager at der er
fejl på anlægget.
Dette vil være en del af indførelse af
Smart City teknologi når det er modent til
drift.

TEKNOLOGISK
UDVIKLING
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Andre områder hvor den teknologiske
udvikling kan påvirke vejebelysningen, er
at man kunne tænke sig anlæg forsynet
med solceller og batteri-back-up, så
fjerntliggende enkeltstående anlæg ikke
behøver lange kabler for elforsyning. De
vil i fremtiden være selvforsynende.
Her afventes batteriudviklingen stadig, så
anlæg kan være driftssikre hele vinteren
igennem.

INTEGREREDE
LØSNINGER

På baggrund af de allerede opnåede mål og de opstillede målsætninger for de kommende år beskrives efterfølgende de overordnede faktorer som har indflydelse på hvordan vejbelysningen skal udvikle sig.

Lokale tendenser

Geografiske forudsætninger
Aalborg Kommunen er landets arealmæssigt
sjette største. Det stiller krav til infrastrukturen som effektivt binder kommunen sammen.
Infrastrukturen stiller krav til belysning så der
opnås fremkommelighed, trafiksikkerhed og
tryghed for borgere der færdes på veje og
stier.
Der er store forskelle på behovet for vejbelysning om man befinder sig i centrum af
byerne, på de store trafikveje der forbinder
kommunen og regionen, eller man befinder
sig i et boligområde, eller en landsby, langs

vandet og i naturen, hvor mørket måske
foretrækkes frem for belysning.

Trafikveje har sin egen belysning med fokus
på fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Byer udvides med nye bosætningsområder,
og her skal belysningen være en naturlig del
af udviklingen.

Boligområder, lokalveje og industriområder, skal belyses med en belysning der er
tilpasset det enkelte område og de enkelte
vejtyper, med deres særlige kendetegn.
Belysningen skal være med til at understøtte at det er et rart og trygt miljø at bo. Og
beboerne skal være trygge ved at færdes i
nærmiljøet dag og nat.

Den geografiske kontekst
Den geografiske variation i kommunen kræver forskellige belysningsløsninger. Den tætte by med koncentration af arbejdspladser,
boliger, servicefunktioner, restaurationsmiljø
kræver sin egen mere stemningsskabende
belysning.
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GEOGRAFISK
KONTEKST
Belysningsintensitet

FREMTIDENS
BELYSNING

LAND

OPLAND

BY

Aalborg i Vækst
Der bygges for milliarder i Aalborg. Gamle
industriområder omdannes til nye formål, og
nye byområder og funktioner etableres. Det
er områder som Spritfabrikken, Godsbanearealerne, Stigsborg, Østre Havn, Eternitten,
Sygehus Nord grunden, Slagterigrunden
og en ny bydel ved Gigantium og Univer-

sitetshospitalet. Derudover byggemodnes
nye industriområder og der udbydes nye
udstykninger i oplandsbyerne.
For alle disse områder skal belysning tænkes
ind som en naturlig del af forandringerne.
Der kan være ønsker om særlige karaktergivende belysninger i særlige områder, og
dette skal samtænkes med den fremtidige

drift, så belysningsområdet bliver en naturlig
hørings- og samarbejdspartner allerede på
udviklingsniveau.
De nye anlæg der etableres, skal være
bæredygtige og energirigtige, men de skal
også være driftsvenlige, så vi ikke imødeser
store driftsomkostninger i fremtiden på grund
af særlige løsninger.

Store infrastrukturinvesteringer

Jo bedre belysning der er på cykelstien, jo
mere vil den blive benyttet efter mørkets
frembrud, og jo mere cykelstierne benyttes jo
bedre trafiksikkerhed og jo mindre klimapåvirkning.

Belysningen er i mange tilfælde med til at
understøtte disse funktioner, og kan indirekte
være med til at sikre f.eks. skoleveje, muligheder for adgang til indkøb af stisystemer og
lignende.

Belysningens kontekst

Attraktive bymiljøer, hvor belysningen er med
til at understøtte livet efter mørkets frembrud,
er et aktiv og er attraktivt for hverdagslivet,
men også for turisme og erhvervsliv. Byer,
gader og områder får nyt liv ved hjælp af
belysning. Områder som f.eks. Havnefronten, Budolfi Plads og Frederikstorv er gode
eksempler herpå.

Aalborg er allerede i gang med væsentlige
projekter og investeringer i ny infrastruktur.
Plusbus, Egnsplanvej, Tranholmvej og nye
super cykelstier.
Alt sammen projekter som kræver at belysning tænkes ind i planlægningen. F.eks. skal
Plusbus have prioritet i lyskryds, hvilket kan
kræve forbedring af belysningen i krydset.
Nye hovedfærdselsårer skal have en vejbelysning som er tilpasset vejens anvendelse
og prioritet i vej hierarkiet, ligesom belysning
på supercykelstier skal indtænkes i planlægningsfasen.

De gode rammer for hverdagslivet
Når vi vælger at bosætte os, er der mange
faktorer der spiller ind. Hvilke funktioner og
faciliteter er der i nærheden. Hvilke institutioner er der, er der sikre skoleveje for børnene,
hvilke fritidsaktiviteter og kulturliv og oplevelser findes i byen.
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PLANLÆGNING OG
PRIORITERING
For at komme i mål med energibesparelser
og CO2 reduktion er det nødvendigt med en
detaljeret planlægning for de kommende
år. En planlægning som Aalborg Kommune
gennem AK-Belysning målrettet vil arbejde
for, og dermed sikre at vejbelysningen fortsat
er en væsentlig bidragyder til kommunens
mål om CO2 reduktion.
Tidsperspektiv
Fremtidens belysning viser de langsigtede
mål frem mod år 2030, samt en oversigt over
de økonomiske ressourcer der bør stilles til
rådighed for at nå målene.
Planlægningsarbejdet vil operere på et

konkret niveau med en tidshorisont på 1-2 år.
Planlægningsarbejdet år for år, bliver konkret
behandlet i handlingskataloget, som har en
tidshorisont på 2 år, og hvor de konkrete
projekter og opgaver opdateres hvert år, i
sammenhæng med de kommunale budgetforhandlinger.
Katalogets handlinger beskrives, planlægges
og prioriteres fremadrettet ud fra 3 hovedtemaer:

Geografi, typer og tid.
Målet med denne prioritering er at sikre
balance mellem temaerne, så alle områder
prioriteres i handlingerne.
Handlingskataloget beskriver hvilke typer
vejbelysning der er, og fremover skal være
kendetegnende for de enkelte geografier
•
•
•

Aalborg by/Nørresundby
De 11 oplandsbyer med særlige vækstpotentialer
Landsbyer og det åbne land

Typer
Handlingskataloget beskriver hvilke typer vejbelysning der er og fremover skal være kendetegnende for de enkelte vejtyper.
Disse beskrivelser skal være gældende for nyanlæg, forbedringer af eksisterende infrastruktur og ved renoveringer af anlæg.
•
Bycentre
•
Trafikveje
•
Lokalveje
•
Stier
•
Special løsninger i byrum

Tid
Belysningsplanens Del 2 prioriterer konkrete projekter og opgaver for det enkelte år.
Opgaverne vil være prioriteret ud fra de udpegede fokusområder
•
•
•
•
•
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El-sikkerhed – Personsikkerhed
Trafiksikkerhed
Energibesparelser
Smart teknologi
Digitalisering
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FOKUSOMRÅDER
2021-2030
•
•
•
•
•

Regeringen har en overordnet plan for
digitalisering af Danmark. Herunder
registrering af anlægsmasse og ledninger
(LER registrering).

Smart teknologi
Digitalisering
Renovering af anlæg
El-sikkerhed fortsat
Mulig udskiftning af 1. generations LED løsninger

I det efterfølgende er en kort beskrivelse af ovenstående som Aalborg Kommune vil fokusere på i perioden fra 2021-2030.

Smart teknologi
AK-Belysning undersøger løbende
anvendelse af Smart Teknologi. Anvendelsesmuligheder kombineret med emner
som anlægsøkonomi og driftsøkonomi,

Digitalisering

sammenholdt med hvilken energi- og CO2
besparelse det enkelte projekt vil kunne
bidrage med, vurderes i forbindelse med
projekter. Samtidig vurderes det, hvordan
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mulighederne passer ind i de overordnede mål for Aalborg Kommune, herunder
trafiksikkerhed og borger tryghed.

Aalborg Kommune har med Digitaliseringsstrategien 2016-2020 fastlagt
retningslinjerne for digitalisering i kommunen:
”Digitalisering skal give nær, tilgængelig
og sammenhængende service” - ”Målet
er en hurtig, sammenhængende og enkel
service til borgerne og virksomhederne.”

Aalborg Kommune er langt med digitalisering af gadebelysningen i Aalborg
Kommune. Alt belysning er kortlagt og
indlæst på digital platform i kommunen i
form af GIS kort. Arbejdet har høj prioritet
så alle nye eller renoverede anlæg bliver
registreret korrekt.
På GIS kort er alle master med tilhørende
kabler placeret, farven viser tilknytning til
tændskab. Målet er at kortet bliver offentligt tilgængeligt via kommunens hjemmeside, så den enkelte borger kan fejlmelde
præcist hvilken lampe der er defekt.

Digitalisering af vejbelysning, Ulsted
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Kortet vil fungere i sammenhæng med
kommunens digitale borgerportal, app´en
”Tip Aalborg” så borgere og virksomheder enkelt og nemt kan meddele fejl
digitalt.
Alle ledningsoplysninger er digitaliseret
så graveentreprenører kan få oplysninger
om hvor der forventes at ligge kabler i
jorden.

Renovering af anlæg

Rørmaster

Vejbelysningsanlæg består af flere anlægsdele, som vil
blive behandlet hver for sig:

Mange af de rørmaster som blev opsat tilbage i 1950-1960
er efterhånden så nedslidte og rustne så de begynder at
udgøre en sikkerhedsrisiko. Masterne kan knække og
vælte ned over vejen, ramme biler og borgere.

•
•
•
•
•
•
•

Kabler
Rørmaster
Gittermaster
Tændskabe
Armaturer
Bardunophæng
Masteindsatse

Kabler
Der er i Aalborg Kommunes anlæg stadig en del ældre
gummiisolerede kabler. Disse kabler skal skiftes af hensyn til el-sikkerhed og driftssikkerhed. Kablerne er ikke
længere mulige at servicere, så ved fejl på kablerne bliver
områder mørkelagt.

Det gælder både de store indfaldsveje samt villakvarterer
fordelt i Aalborg kommune. Ved en modernisering af
disse skal der laves helt nye projekter, med nyt kabelanlæg og nye masteplaceringer. Typisk kan der opstilles
færre master, og dermed spares anlægsomkostninger og
fremtidig drift.
Det er nødvendigt med et overblik over tilstanden på
disse gamle rørmaster, så der kan lægges en renoveringsplan.
Vi vil i perioden fra 2021-2024 gennemgå anlæggene og
vurdere restlevetiden på masterne.

Kablerne er ca. 60 til 70 år gamle, og levetiden på kabler er
normalt ca. 40-50 år.
Erfaringen viser også at der kan være en del afledning på
kablerne, det betyder at der løber strøm direkte i jorden til
ingen verdens nytte. Udskiftning forventes derfor også at
reducere energiforbruget da afledningen standses.
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Gittermaster

Tændskabe

I Aalborg er der ca. 1150 stk. gittermaster. Nogle anvendes
som støttemaster i den indre by til at sikre wireophængte
anlæg. Andre anvendes til ensidig vejbelysning, nogle
steder med kabelanlæg imellem masterne og andre steder
med luftledninger på masterne også.

Tændskabe er typisk placeret i gademiljøet, og forsyner gadebelysningsanlægget. Fodgængere er således i
kontakt med disse i hverdagen. Det er derfor vigtigt at de
vedligeholdt og overholder gældende lovgivning og ikke
udgør en sikkerhedsrisiko for borgere og folk som skal
betjene dem.
Siden salget af Aalborg Kommunes Elforsyning, er der
løbende sket en udflytning af de tændsteder der var placeret i transformerstationer. Dette lå som en betingelse
ved salget, idet der skal være adskillelse mellem el-net og
belysning.

Trafiksikkerhed og
masteplaceringer

Dette arbejde følger takten for renovering af transformerstationer.

Mange gamle masteanlæg er placeret uheldigt i forhold til
den moderne trafik. Master er placeret i sikkerhedszonen
for tæt på kørebanen, og det kan udgøre et trafiksikkerhedsproblem, med mulig stor personskade ved uheld.

De ældste tændskabe placeret i gademiljøet, er efterhånden så nedslidte at de også skal renoveres eller helt
udskiftes.

Som udgangspunkt bibeholdes gittermasterne, der hvor
de ikke udgør en sikkerhedsrisiko i trafiksammenhæng.

Samtidig med renovering indbygges ny og mere intelligente belysningsstyring i de nye skabe, så efter renovering har Aalborg Kommune fuld fjernstyringsmulighed af
alle anlæg i kommunen.
Der er i alt 47 tændsteder der mangler at blive udflyttet.

Rustne gittermaster
Gittermast anlæg lavet med gamle pladejernsmaster vil
vi prioritere at få skiftet, da de efterhånden er så gamle at
holdbarheden er reduceret.
Vi ønsker at skifte disse anlæg inden vi får reelle sammenbrud på anlæggene. Sammenbrud som kan udgøre risiko
for personer og ejendomme.
Der skal skiftes 50 stk. gamle pladejernsmaster på grund
af manglende stabilitet.

Gittermaster og el-sikkerhed
For gamle gittermaster med kabelanlæg, hvor indsatsen
sidder direkte på masten, og dermed udgør en risiko for
direkte berøring, skal der gennemføres en opgradering
med nye indsatse i klasse II, og samtidig lavet en bedre
mekanisk beskyttelse af kabelinstallationen.
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Masteindsatse

Armaturer
I Aalborg Kommune er der pr. 01.01.2020
i alt 40.069 stk. vejbelysningsarmaturer
fordelt over hele kommunen. Heraf er
22.063 udskiftet til LED armaturer.
Der er derfor fortsat et stort energibesparelsespotentiale ved udskiftning af ældre
armaturer. Fortsat renovering vil give en
stor energibesparelse samt besparelse på
den ordinære drift.

Der er i dag 5.764 stk. natrium armaturer i
Aalborg Kommune. De ældste af disse er
ca. 30 til 40 år gamle og der kan ikke fremskaffes reservedele mere. Armaturerne
er jævnt fordelt på de større indfaldsveje
samt i de mindre bysamfund.

En udskiftning af disse vil udover energiog driftsbesparelsen, give en større trafiksikkerhed og tryghedsfølelse for borgerne
og de svage trafikanter idet det gule lys
ikke er godt til at gengive farver.

Der blev i 2012 igangsat et stort projekt
med at opgradere hele kommunens anlæg
til isolationsklasse II, for at undgå berøringsfare og forbedre personsikkerheden,
dels for borgere, men også for folk som
arbejder på og i nærheden af anlæggene.

En udskiftning af disse armaturer til LED
armaturer med god farvegengivelse vil
give større borgertilfredshed, idet man vil
føle det som bedre lys.

Ved betegnelsen klasse II forstås at armaturer og sikringsindsatse er udført med
dobbelt lag isolation, så fejl på anlæg ikke
udløser berøringsfare i form af overgang
og spænding på master og anlæg.

Udskiftningen er udført som et lokalt forankret samarbejde med de lokale installatører i de forskellige områder af byen.

Med udgangen af 2020 er hele anlægget
sikkerhedsopgraderet til klasse II.

Eksempel på mast med overgang – sneen smelter på grund af spænding på masten.

LED belyst							Natrium belyst

Øvrige armaturer
Den resterende del af armaturerne er en
kombination af nyere anlæg med enten
metalhalogen eller kompaktrør, som er så
nye at renovering ikke er nært forestående.
Nogle armaturer med metalhalogen og
særligt kompaktrører er i så god stand og
kvalitet, at det kan overvejes at anvende
”retrofit” løsninger, hvor indmaden i armaturerne udskiftes med en indsats med
LED. Hermed opgraderes armaturet til ny
teknologi på en miljøbevidst og bæredygtig måde, idet armaturhuset bevares.

1. generations LED løsninger

De første og dermed ældste LED anlæg i
kommunen nærmer sig den lovede levetid
fra dengang hvor de blev installeret.
Levetiden var dengang forventet at være
ca. 10 år.
Erfaringer er indtil videre at levetiden er
væsentligt bedre end lovet, men der vil
være anlæg hvor det vil være rentabelt at
udskifte de ældste LED anlæg med nye
med en levetid på 20-25 år.
Da vi startede med udskiftning til LED var
der en typisk effekt på 29 watt. Udviklingen af LED har bevirket at disse armaturer
kan skiftes til 15 watt.
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Barduner

I centrum af Aalborg er en del af gadebelysning ophængt over midten af vejen
i barduner. Disse skal efterses for rust
og slitage af hensyn til den sikkerhedsmæssige risiko, som er forbundet med at
en wire risikerer at springe, og anlægget
falder ned på fortov eller kørebane, med
risiko for både person og tingskade.

Gamle indlæg i Klasse I
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Nye indlæg i Klasse II

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Tlf. 9931 2000
www.aalborg.dk
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