
 

 

 

 
Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 
og telefontid Onsdag lukket 
 

 
 

 

 

Til beboerne på Bueparken, Vinterbuen, Høst-
buen, Sommerbuen og Vårbuen 
 
 

 
 
 

Vi moderniserer jeres belysning 
Ballerup Kommune overtog pr. 1. januar 2015 

vejbelysningen fra Dong Energy. Fra efteråret 
2015 igangsætter vi en omfattende modernisering  

af vej- og stibelysningen i jeres område.  
 
 

Hvorfor moderniserer vi belysningen: 
Der er flere grund til, at vejbelysningen skal moderniseres i jeres område. 

Dels er de oprindelige lamper ikke længere i produktion, og kommunen kan 
derfor ikke vedligeholde dem. Dels ønsker kommunen, at benytte den mere 
energivenlige LED-belysning kombineret med lysstyring. Styring gør det 

muligt at optimere energiforbruget.  
 

Når hele moderniseringen er gennemført, forventer vi at kunne spare ca. 5 
mio. kr. på strøm og vedligeholdelse årligt.  
 

 
Hvad kommer der til at ske: 

I har måske bemærket, at vi har været ude og opmærke på jeres veje og 
stier. Det skyldes, at den nye LED-belysning lyser på en anden måde, end 
jeres eksisterende lamper. Derfor er der behov for at flytte på masterne, så 

belysningen bliver ensartet og vi opnår den størst mulige energibesparelse. 
Vi har kigget på hver eneste mast for at vurdere, om den skal flyttes. For 

de master, som skal flyttes, har vi bestræbt os på, at placere dem, så lyset 
generer mindst muligt i jeres hjem. Herudover kigger vi på alle anmeldelser 
om flytning af indkørsler, så vi ikke placerer master i kommende indkørsler.  

 
Arbejdet vil blive udført for kommunen af Seas-NVE og Kemp & Lauritzen. 

Mens de arbejder, kan I i perioder opleve, at lamperne lyser hele døgnet. 
Det er ikke en fejl, men skyldes at der er brug for noget tid til at indregule-
re lysstyringen.  

 
Det lyder måske banalt, men vær også opmærksom på, at der altid er en 

tilvænningsperiode til ny belysning.  
 
Skulle I alligevel være bekymrede for den kommende placering eller opleve 

problemer under arbejdet, er I velkomne til at kontakte os.  
 

 
Hvilke armaturer bliver sat op:  

Flere af kommunens arkitekter, landskabsarkitekter og belysningsfolk har 
været med til at vælge, hvilken lampe, som skal sidde i netop jeres kvarter. 
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Valget er faldet på Nyx 330 fra Focus Lighting, som er en smuk, tidløs lam-

pe.  

         
 
 

Vi har brug for din hjælp: 
I jeres område skal vi både tage master ned og sætte master op. For ikke 

at beskadige jeres beplantning, har vi brug for jeres hjælp til at klippe den 
ind til skel. Se hvad der er rigtig og forkert beskæring nedenfor.  
 

Hvis jeres hæk er blevet meget bred med tiden, anbefaler vores landskabs-
arkitekter, at I kun klipper den side af hækken, som vender ud imod offent-

ligt areal. På den måde er chancerne for, at hækken overlever størst. Vær 
opmærksom på, at hækken kan komme til at se lidt bar ud resten af sæso-
nen.   

 
Giv os gerne besked, når I har klippet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ønsker I at vide mere, så kig ind på www.ballerup.dk/vejbelysning 
 
 
Venlig hilsen 
 
Center for Miljø og Teknik 
Park & Vej 


