Udendørsbelysning
'Orkester-kvarteret', Randers

Case Study

Klimarigtig
vej- og stibelysning
giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret

‘‘

Lyset er langt bedre end før,
hvor ca. hvert andet armatur var slukket
om natten.
Nu er der lys i alle gadelamper
og alligevel sparer vi meget strøm.”
Martin Højholdt, projektleder – Gadelysanlæg
Veje og Trafik, Randers Kommune

Baggrund

Projektet

Randers Kommunes Klimaplan 2030 har to hovedmål:
At reducere CO2-udledningen med 75 % i forhold til
1990-niveau og at basere energiforsyningen på 75 %
vedvarende energi.

Udskiftningen af gadebelysningen i Randers
Kommune forventes afsluttet i 2017, og et af
de områder, der allerede har fået ny belysning,
er ’Orkester-kvarteret’ syd for Randers centrum.

Som en del af planen arbejder man med at udskifte
14.000 gadelamper med moderne LED-teknologi og
anden lavenergibelysning. Alene denne udskiftning
vil nedbringe CO2-udledningen med syv procent af
kommunens samlede mål, svarende til ca. 23.500 tons
om året. ”Mange gadelamper er op mod 40 år gamle
og lever slet ikke op til de krav, der stilles i dag,” siger
Martin Højholdt, der er projektleder for Gadelysanlæg
under Veje og Trafik i Randers Kommune. ”Samtidig
stod vi overfor at skulle erstatte en masse el-slugende
lyskilder, f.eks. alle kviksølvlamper, fordi ’ECO Design’direktivet fra EU forbyder dem fra 2015. Derfor blev
det besluttet at gennemføre en gennemgribende
udskiftning til klimavenlig gadebelysning.”

I det ca. 43 hektar store villakvarter bor omkring
800 mennesker. Kvarterets veje og stier havde
siden slutningen af 1970erne været belyst af
Albertslundlygten, som nu er erstattet af GrandeVille
parklygter fra Philips. ”Vi ønskede en løsning,
der mindede om de gamle parklygter, og som både
teknologisk og miljømæssigt levede op til nutidens
krav.” fortæller Martin Højholdt. ”I et udbud kigger
man selvfølgelig også på prisen, og her lå GrandeVille
fornuftigt til – noget under konkurrenterne.”

‘‘

Vi har udskiftet omkring
50 meget rustne master
i ’Orkester-kvarteret’ –
ellers kører de nye parklygter		
på det eksisterende system.”
Niels-Ove Schønning, projektleder
Verdo Randers Enterprise

Der er i alt opsat små 200 GrandVille parklygter
i ’Orkester-kvarteret’. Den praktiske del af projektet
er udført af Verdo Randers Enterprise, der vandt
udbuddet om udskiftningen. Som navnet fortæller, er
Verdo en grøn energivirksomhed. Den har siden 2010
været en selvejende institution og står i dag bl.a. for
el-forsyningen i Randers, Hobro og Hillerød. Desuden
arbejder Verdo med telekommunikation, VVS, sikring,
el-installation m.v. ”Udskiftningen i området blev
færdig i efteråret 2013,” fortæller projektleder NielsOve Schønning fra Verdo. ”Udgangspunktet var at
renovere mest muligt af det gamle anlæg, og ud over
de nye armaturer har den væsentligste fornyelse
været en udskiftning af omkring 50 master. De var

simpelthen for gamle og rustne til at kunne klare en
ny periode.” De lokale beboere har taget godt mod
den nye belysning – dog med et enkelt forbehold.
Martin Højholdt: ”Vi fik en henvendelse fra en borger,
som havde fire gadelamper omkring sit hus og mente,
at de nye gav for meget lys. Vi vil gerne hjælpe folk,
så vi fik fjernet en mast. Siden har vi ikke hørt noget,
og det tager vi som et godt tegn.”
Totalt har Randers Kommune anskaffet ca. 300
GrandeVille parklygter hvoraf lidt over 100 er
blevet brugt til andre projekter i udskiftningen af
gadebelysningen. ”Vi er glade for løsningen, der ser
godt ud og fungerer fint,” siger Martin Højholdt.

		

Fordelene
De nye parklygter har indbygget lysdæmpning.
I ’Orkester-kvarteret’ dæmper man lysstyrken
med 50% i timerne fra kl. 22 til kl. 06. Der giver en
væsentlig energibesparelse og sikrer samtidig en
langt bedre og jævnere belysning end før, hvor man
slukkede ca. hver anden parklygte om natten for
at spare strøm. ”Nu er der lys i alle gadelamper, og
kvaliteten af lyset er super,” siger Martin Højholdt.
Ud over det lavere energiforbrug har LED-lyskilderne
en levetid på mindst 60.000 timer mod traditionelle
lyskilders ca. 10.000. Derfor medfører udskiftningen
både lavere energiforbrug og tilsvarende CO2udledning – samt besparelser på materialer og
vedligeholdelse. Samtidig gør GrandeVilles enkle
konstruktion og robuste materialer armaturet
slagbestandigt og velegnet til brug på udsatte steder.
Desuden udsender den godt afskærmede parklygte
et klart, hvidt lys, som viser detaljer, der ellers kan
være svære at se.
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