BELYSNINGSPLAN
Aabenraa Kommune
Juni 2012

Indholdsfortegnelse
0. Status for eksisterende belysningsanlæg .............................................................................. 2
1.

Vision og målsætninger ...................................................................................................... 2
1.1

Nordisk lysholdning ............................................................................................. 2

1.2

Aabenraa: Et dejligt sted at være ........................................................................ 2

1.3

Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø ........................... 2

1.3.1
2.

3.

Målsætninger ...................................................................................................... 3

Belysningsgrundlag ............................................................................................................. 4
2.1

Holistisk lysplanlægning ...................................................................................... 4

2.2

Principper for fremtidig belysning ....................................................................... 4

2.2.1

Den sociale funktion ............................................................................................ 4

2.2.2

Forenkling ............................................................................................................ 4

2.2.3

Sammenhæng ...................................................................................................... 5

2.2.4

Tilpasning ............................................................................................................. 5

2.2.5

Differentiering ..................................................................................................... 5

2.3

Generelle retningslinjer for belysning ................................................................. 5

2.4

Belysningsklasser og vejbelysningsregler ............................................................ 5

2.5

Betragtninger og anbefalinger ............................................................................. 6

2.5.1

Fordele og ulemper ved LED-lyskilder ................................................................. 6

2.5.2

Styring og dæmpning ........................................................................................... 6

2.5.3

Privat belysning ................................................................................................... 7

Retningslinjer og materiel .................................................................................................. 8
3.1

Generelle bemærkninger og forklaringer ............................................................ 8

3.2

Diagram Armaturer og master............................................................................. 9

3.3

Samlet armaturoversigt ..................................................................................... 10

3.4

Inddeling efter bymønster ................................................................................. 13

3.4.1

Kommunecenter: Aabenraa/Rødekro ............................................................... 13

3.4.2

Områdecentre ................................................................................................... 14

3.4.3

Lokalbyer og afgrænsede landsbyer .................................................................. 15

3.4.4

Det åbne land og sommerhusområder .............................................................. 16

3.5

Inddeling efter vej- og områdetyper ................................................................. 17

3.5.1

Vejbelysning – generelt ..................................................................................... 17

3.5.2

Erhvervsområder ............................................................................................... 18

3.5.3

Udvalgte offentlige områder ............................................................................. 18

3.5.4

Boligområder ..................................................................................................... 19

3.5.5

Kirkeomgivelser ................................................................................................. 20

3.5.6

Skoleomgivelser ................................................................................................. 21

3.5.7

Stier.................................................................................................................... 22

ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\belysningsplan 30052012, Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., Side 1

0. 0. Status for eksisterende belysningsanlæg

0. Status for eksisterende belysningsanlæg
De eksisterende belysningsanlæg er ejet af Aabenraa Kommune, og består pr. 1. december 2011 af ca. 17.000 master. Det vurderes af Aabenraa Kommunes afdeling for
Vej og Park, at op mod 85 % af belysningsanlæggene ultimo februar 2012 er mere end
30 år gamle. Levetiden for en belysningsmast er typisk omkring 50 år, mens den er 25
år for armaturer. Derfor kan man mange steder i kommunen se nyere armaturer på
ældre master ligesom det ses tydeligt på de mange forskelligartede belysningsanlæg at
Aabenraa tidligere bestod af fem kommuner.
Grundet ECO-designdirektivet skal der indenfor de kommende år skiftes ca. 4.600 kviksølvlyskilder, da disse efter 2015 ikke længere må markedsføres. Det samme gælder de
gamle typer lysstofrør samt visse af natriumlyskilderne. Aabenraa Kommune tester en
række LED-armaturer i 2011-2012.

1. Vision og målsætninger
1.1 Nordisk lysholdning
Aabenraas belysningsplan er funderet i en nordisk lystradition, hvorfor belysningsanlæggene skal have et tilpasset blødt lys, der falder naturligt ind i omgivelserne og ikke
har stærke kontraster mellem lys og skygge, som det mange steder er kendetegnende i
sydeuropa.

1.2 Aabenraa: Et dejligt sted at være
Det er essentielt for Aabenraa Kommune at tiltrække og fastholde beboere og erhvervsliv og være en attraktiv turistdestination: Aabenraa Kommune skal være et dejligt sted at være.

1.3 Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø
Belysningsplanen skal bidrage til at skabe sammenhæng og identitet i Aabenraa Kommune og bidrage til at den visuelle kvalitet samlet set øges.
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1. Vision og målsætninger

1.3.1 Målsætninger
Øge trafiksikkerhed og tryghed
Trafiksikkerhed og tryghed handler om at skabe tilstrækkeligt gode synsforhold for alle
trafikanter, når de færdes ude efter mørkets frembrud. Dette betyder, at både de hårde og bløde trafikanter skal kunne overskue færdselsarealerne og vurdere genstande
og forhindringer i passende afstand. Desuden skal krydsende trafikanter, både bilister,
cyklister og fodgængere have særlig opmærksomhed, hvorfor de fremhæves eksplicit i
belysningen.

Øge energi- og driftseffektivitet
Belysningsanlæggene i kommunen skal være både drifts- og energieffektive og anvende den bedst tilgængelige teknologi, det vil sige den teknologi der mest effektivt løser
belysningsopgaven under hensyntagen til områdets særlige karakter og funktion samt
driftsøkonomi. Energieffektivitet og dermed god driftsøkonomi vægtes højt, mens belysningens funktion og udtryk altid vægtes højest.

Facilitere aktivitet, rekreation og ophold
Mennesket og lysets sociale funktion er i centrum i Aabenraa Kommunes belysningsplan. God belysning af stinettet, sportsarealer med videre vil kunne indbyde til bevægelse, leg og sport. Karakterskabende belysninger af pladser, parker, særlige bygningsværker kan i tillæg til veltilrettet funktionsbelysning invitere til ophold og leg også i de
mørke timer – og dermed udvide åbningstiden for det offentlige rum.

Øge fremkommelighed og styrke forbindelser
Aabenraa Kommune vil via tilpassede belysningsanlæg sikre overblik samt gøre det
lettere at orientere sig, så kommunens forbindelser styrkes og fremkommeligheden
øges.

Tiltrække beboere, erhverv og turister
Gode funktionelle og spændende karakterskabende belysningsanlæg kan bidrage til at
tiltrække og fastholde erhvervsliv, borgere og besøgende. En effektiv vejbelysning
medvirker til at fremme tilgængeligheden, trygheden og trafiksikkerheden. Øvrige
funktions- og karakterskabende belysninger af eksempelvis parker, torve og bygninger
øger anvendelsesmulighederne for de udendørs rum.

Vejlede om privat belysning
Aabenraas borgere skal deltage aktivt i at sikre kvaliteten i alle aspekter af det visuelle
miljø. Dette ved at såvel erhvervsliv og handelsdrivende som private borgere gives
nogle enkle anvisninger og anbefalinger til valg og brug af privat belysningsmateriel,
der hænger sammen med de kommunale belysningsanlæg i kvalitet, komfort og formsprog.
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2. Belysningsgrundlag

2. Belysningsgrundlag
2.1 Holistisk lysplanlægning
Belysningsanlæggene i Aabenraa Kommune skal anlægges ud fra en helhedsorienteret
vægtning mellem de funktionelle, æstetiske, miljømæssige og økonomiske aspekter:
•

•
•

De funktionelle aspekter: Belysningsanlægget skal opfylde en række tekniske krav
til udformning, funktion samt forsynings- og styringsforhold, der varierer efter,
hvilken vej- og områdetype belysningsanlægget etableres i.
De æstetiske aspekter omfatter belysningsanlæggets eget design, de kvalitative
værdier af belysningens udtryk og indvirkning på omgivelserne.
De miljømæssige og økonomiske aspekter dækker over belysningsanlæggets
driftsegnethed, livscyklusomkostninger og driftsøkonomi. Gennem løbende renovering og udskiftning vil belysning kunne optimeres med hensyn til energiforbrug,
drift, vedligehold, holdbarhed og dermed driftsøkonomi.
miljø

æstetik

funktion

økonomi

2.2 Principper for fremtidig belysning
Aabenraa Kommune tager afsæt i følgende principper ved udskiftning af forældede
belysningsanlæg og etablering af nye.
2.2.1 Den sociale funktion
Belysningsanlæg har, uanset om det er vej- og øvrig funktionsbelysning eller karakterskabende belysninger, indvirkning på de mennesker, der bruger stedet, hvilken type
aktiviteter de kan udfolde og hvilken stemning der skabes. Særligt i karakterskabende
belysninger prioriteres de sociale aspekter højt. En flot fremhævelse af en betydningsfuld bygning, en poetisk belysning af et springvand eller en lysinstallation på det centrale torv kan give stedet identitet og gøre stedet til en attraktion, der giver borgerne
et tilhørsforhold til deres by og fremmer mødet mellem mennesker.

2.2.2 Forenkling
En forenkling i udvalget af vejbelysningsmateriel vil på enkel vis medvirke til at kommunens vejstrækninger får en stærk og sammenhængende identitet, der understøtter
opfattelsen af at befinde sig i én samlet kommune. En forenkling vil ligeledes have en
positiv effekt på drift og vedligehold og dermed driftsøkonomien.
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2. Belysningsgrundlag

2.2.3 Sammenhæng
I områder der visuelt, arkitektonisk og funktionsmæssigt hører sammen vælges et indbyrdes sammenhængende udtryk til anlæg og materiel i den almene vejbelysning. Det
kan for eksempel være en gennemgående armaturserie og masteserie fra hvilke der
anvendes forskellige udgaver og størrelser efter det lokale behov.
2.2.4 Tilpasning
Belysningsanlæggenes udtryk og dimensioner skal være i harmoni med omgivelsernes
karakter og skala. Armaturerne skal kun belyse det, de er opsat for. Belysning der utilsigtet spildes til omgivelserne (private grunde, bygninger med videre) skal minimeres,
ligesom der skal tages hensyn til nattehimmelen. Anlægsudformning, master, armaturer, lyskilder og lysfarve skal tilpasses det enkelte områdes karakter og anvendelse
således, at belysningsanlæggene fremtræder smukke og tilpassede også i dagtimerne.

2.2.5 Differentiering
Belysnings- og udstyrsniveau differentieres i forhold til områdets betydning, så både
belysnings- og udstyrsniveauet anvendes til at signalere stedets betydning og hierarkiske status i kommunen, eksempelvis i form af indfarvet udstyr og karakterskabende
belysninger af særlige steder og bygninger.

2.3 Generelle retningslinjer for belysning
Aabenraa Kommunes belysningsanlæg skal
•
Have en høj visuel komfort – det vil sige undgå generende lysvirkninger såsom
blænding, negative fjernvirkninger, lysbarrierer og lysforurening
•
Have en universel udformning – det vil sige give egnede forhold for orienteringshæmmede
•
Benytte bedst tilgængelige teknologi (BAT).

2.4 Belysningsklasser og vejbelysningsregler
Aabenraa Kommunes belysningsklasser er sat med udgangspunkt i vejbelysningsreglernes specifikke krav til veje, kryds, rundkørsler, stibroer og stitunneller og fodgængerfelter.
Vejbelysningsreglerne bør altid konsulteres og følges med mindre der er væsentlige
forhold som taler imod dette.
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Øverst armatur
med nedadrettet
lys, der tillader
frit udsyn og høj
visuel komfort.
Nederst rundstrålende armatur, som ikke kan
anbefales, da det
blænder virker
som en barriere
for blikket.

2. Belysningsgrundlag

2.5 Betragtninger og anbefalinger
2.5.1 Fordele og ulemper ved LED-lyskilder
•

•

•

•
•

•

•

•

Lyskvaliteten af LED er i dag på højde med eller bedre end tilsvarende lyskilder til
udendørs brug som eksempelvis kompaktrør og metalhalogen. Det er endda muligt
at opnå bedre farvegengivelse med LED end med kompaktrør og metalhalogen.
Samtidig er det enklere at tilpasse LED-lyskildens effektforbrug til det aktuelle lysbehov, enten ved at vælge LED-enheder, der passer præcist til opgaven eller ved
dæmpning. Denne fleksibilitet kan give nye energibesparelser og fungerer typisk
dårligt ved brug af andre lyskildetyper.
De bedste LED -løsninger har et effektforbrug på niveau med metalhalogen, er bedre end kompaktrør og meget bedre end kviksølv-lyskilder. Hertil kommer at levetiden for LED er væsentligt længere.
LED-lyskilder med høj energieffektivitet (lm/w) og høj levetid er af disse årsager
mere bæredygtige end mange lyskilder.1
På grund af den lange levetid og robuste udformning (ingen glas og glødetråde) er
LED en driftsikker lyskilde, såfremt LED’en har en god varmeledningsevne og er beskyttet mod fugt.
Ser man på driftsøkonomien i dag (lyskildeomkostninger x antal lyskilder + armaturomkostninger i levetiden/24 år) er LED-teknologien stadig dyrere end metalhalogenløsninger. Da anlægsprisen for LED-armaturer ventes at falde betragteligt i de
kommende år, vil driftsøkonomien også forbedres for nye generationer af LEDanlæg. Det vil gøre dem økonomisk mere attraktive.
Hvis man i driftsomkostningerne indregner serviceomkostninger, det vil sige omkostninger for lyskildeskift, kommer driftsomkostningerne for LED-armaturer tættere på metalhalogen-lyskilder, som følge af den længere levetid for LED. LEDarmaturer skal dog også rengøres og inspiceres på tilsvarende vis som armaturer
med de traditionelle lyskilder.
Såfremt Aabenraa Kommune ønsker LED-belysning, må der på nuværende tidspunkt accepteres en vis blænding, særligt hvis der vælges løsninger, der er økonomisk konkurrencedygtige med konventionelle vejbelysningsarmaturer.

2.5.2 Styring og dæmpning
Med LED kan lyset reguleres mere glidende end de konventionelle lyskilder, der dæmpes trinvist eller helt simpelt via tændt/sluk. Med LED er det således enklere at regulere belysningsniveauet afhængig af aktivitet, trafikmængde eller tid på døgnet. Der skal
dog ofres stor opmærksomhed på valg af styringsteknologi og forsyningsstruktur for at
dæmpning kan udnyttes optimalt.

1

I belysningskontekst er miljø (dvs. levetid og effektivitet) det vigtigste element af bæredygtighedsdefinitionen, som også indbefatter økonomiske (hvad koster det) og og sociale elementer
(hvordan er lyskvaliteten).
ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\belysningsplan 30052012, Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., Side 6
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2.5.3 Privat belysning
For at indfri visionen om at højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø, lader
Aabenraa Kommune udarbejde en eller flere små foldere med enkle retningslinjer til
privat udendørs belysning. Folderne vil uddrage de vigtigste af belysningsplanens principper og retningslinjer.
Der indstilles til at lade tre forskellige foldere udarbejde:
•
•
•

Generelt om privat belysning – af carporte, gårdsplader, indgangspartier mv.
Privat udendørs belysning ved virksomheder – ankomstområde, facade, skilte, Ppladser mv.
Belysning af detaljer på bevaringsværdige bygninger – hoveddøre, gesimser, kapitæler mv.

Mål:
At højne visuel
kvalitet og komfort.
Handling:
Udarbejd foldere
med enkle retningslinjer til
privat udendørs
belysning.
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3. Retningslinjer og materiel
3.1 Generelle bemærkninger og forklaringer
•

De anviste armaturer er valgt ud fra BAT-princippet og det holistiske princip, og
baserer sig på beregninger og vurderinger af armaturernes lystekniske egenskaber
og variationsmuligheder. Ligeledes er hovedsageligt valgt armaturer, der både er
udviklet til konventionelle lyskilder og til LED-lyskilder. Planens æstetiske anvisninger er udtryk for det visuelle udtryk som Aabenraa Kommune efterstræber.

•

De konkrete eksempler må anses som principielle. Planens retningslinjer angående lystekniske kvalitetsparametre såsom blændingstal, Ra-værdi, lysfordeling, lyspunktshøjde med videre skal opfyldes, hvis der undtagelsesvist vælges alternativt
belysningsmateriel.

•

Ved alle renoveringer eller nyanlæg af belysningsanlæg i Aabenraa Kommune skal
der foretages specifikke beregninger, lysmæssige projekteringer og æstetiske vurderinger i henhold til byrummets karakter, den mulige opsætningshøjde, valg af
lyskilde med videre. Dette sikrer, at belysningsanlægget skaleres i forhold til omgivelserne (i mastehøjde og armaturstørrelse), tilpasses æstetisk til områdetypen
(i indfarvning og design) og at anlægget lever op til vejbelysningsreglerne.

•

Metalhalogenlyskilder og kompaktlysrør skal have en Ra-værdi på ≥ 80 og en farvetemperatur på 2.800-3.200 K. LED skal have en Ra-værdi på ≥ 70 og en farvetemperatur på 3- 4.000 K.

•

Af hensyn til den visuelle komfort anvendes i vejbelysningsarmaturer i udgangspunktet metalhalogenlyskilder med klar kolbe ved mastehøjde ≥ 6 meter og mat
kolbe, når mastehøjden ≤ 5 meter. Ved mastehøjder ≤ 5 meter anvendes kompaktrør med mindre der anvendes et specialdesignet armatur. For LED-armaturer
må der på nuværende tidspunkt accepteres en vis mængde blænding ved valg af
armaturer der økonomisk konkurrencedygtige med konventionelle vejbelysningsarmaturer. Imidlertid er der endnu så få erfaringer, at LED-armaturer skal testes
og evalueres på stedet inden opsætning i større antal.

•

Der anbefales generelt hvide lyskilder i Aabenraa Kommune. Såfremt der ønskes
en driftsmæssig besparelse, kan højtryksnatrium, med Ra-værdi 65 og en farvetemperatur 2.000 K, tilvælges på trafikveje, der ikke er bymæssige, eller i industriområder, der ikke ligger i boligområder eller i oplandet til bymæssig bebyggelse.

•

Der benyttes altid rundkoniske rørmaster, hvis intet andet er anført. I det omfang
hvor vejreglerne påkræver eftergivelige master, vælges en mangekantet mastetype, der efterligner det rundkoniske formsprog.

•

Belysningsmateriel indfarves i sort i udvalgte vej- og områdetyper. Hvis der er begrundelse for at højne det æstetiske udtryk i yderligere områder, kan indfarvet belysningsmateriel også vælges her.

•

Specifikke bemærkninger til armaturer nævnes kun første gang de er relevante.

•

Der anvendes enkeltsidet belysning med mindre andet er angivet.

•

Vejbelysningsarmaturer skal have vandret lysåbning, plant eller let buet glas og en
moderne, effektiv optik med gode lystekniske egenskaber.
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Mål:
At højne den
visuelle kvalitet
og identitet i
udvalgte områder
i kommunen.
Handling:
->Benyt belysningsmateriel
indfarvet i sort

Eksempel på
indfarvet belysningsudstyr,
København.

Ovenfor ses armatur med
vandret lysåbning.

Ovenfor ses armatur med opadvendt lysåbning,
hvilket ikke kan
anbefales af
hensyn til den
visuelle komfort.

3. Retningslinjer og materiel

3.2 Diagram: armaturer & master
- eksempler på det visuelle udtryk – se stedsangivelse næste side

1

2

3

4

København stor,
Philips

CitySwan, Philips

MileWide, Philips

MileWide, Philips

12

13
Avenue Deco, Thorn

CitySwan,
Philips

11

Iridium, Philips

10

6

København lille,
Philips

9

Dyana,
Thorn

8

København stor,
Philips

København lille,
Philips

Avenue F, Thorn

Avenue F, Thorn

7

5
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Side 10

3.3 Samlet armaturoversigt
Armaturoversigten er sorteret først efter den generelle vejtype (angivet med fed) og
dernæst efter de områdetyper, hvor der er anvist specifikke løsninger for mast, montering, indfarvning, lysende armaturhus til samme armatur. (Kolonne 5). For hver vejtype
vises armaturet kun én gang. Tallene i kolonne 6 refererer til eksemplerne på det visuelle udtryk, der vises i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
For yderligere detaljeringsniveau, se venligst retningslinjer under de enkelte områdeog vejtyper samt diagrammet med eksempler på armaturer og master på de følgende
sider.

ARMATUR,
PRODUCENT

København,
stor Ø46, Philips

Milewide, L70,
Philips

København, lille
Ø38, Philips

LYSKILDE

MONTAGE OG INDFARVNING

VEJ- OG/ELLER OMRÅDETYPE

EX

Kort buet arm
Galvaniseret/lysgrå

Trafik-, gennemfarts- og
fordelingsveje

4

Kort buet arm
Sort indfarvning

Aabenraas og områdecentrenes bymidter, bevaringsværdige boligområder

Metalhalogen,
LED

Metalhalogen,
LED

Kompaktlysrør, LED, evt.
metalhalogen

HØJDE

6-9 m

3

Kort lige arm på
træmast
Galvaniseret/lysgrå

Lokalbyer og afgrænsede
landsbyer

6

Kort buet arm
Lysende armaturhus

Bevaringsværdige boligområder

4*

Trafik-, gennemfarts- og
fordelingsveje

10

Ingen arm
Galvaniseret/lysgrå

6-9 m

Kort buet arm
Galvaniseret/lysgrå

Lokal- og biveje

Kort buet arm
Lysende armaturhus

Bevaringsværdige boligområder
4-6 m

Kort buet arm
Sort indfarvning

Kort lige arm på
træmast
Sort indfarvning

Aabenraa og områdecentrenes bymidter, bevaringsværdige boligområder, kirkeomgivelser

3

Kirkeomgivelser
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Milewide 2,
lille, Philips

City Swan,
BSLA, Philips

LED, evt. metalhalogen

Kompaktlysrør, LED, evt.
metalhalogen

Side 11

Ingen arm
Galvaniseret/lysgrå

4-6 m

9

Kort lige arm

Lokal- og biveje

Kort lige arm
Lysende armaturhus
på galvaniseret/sort
mast eller sort armaturhus og mast

Bevaringsværdige boligområder

Sort eller lysgråt
armatur, kort lige
arm på træmast

LED

Kort lige arm

7

8

4-6 m

Lysende eller sort
armaturhus på træmast eller sort mast.
Kort lige arm
Dyana, Thorn

Lokal- og biveje

Lokalbyer og afgrænsede
landsbyer

5

Kirkeomgivelser
8

4-6 m

Lokal- og biveje
11

Milewide, Philips

Metalhalogen,
højtryksnatrium, LED

København, lille
Ø38, Philips

Metalhalogen,
kompaktlysrør, højtryksnatrium, LED

København,
stor Ø46, Philips

Metalhalogen,
højtryksnatrium, LED

Iridium, Philips

Metalhalogen,
højtryksnatrium, LED

Ingen arm

5-9 m
10

Galvaniseret/lysgrå
5-6 m

Kort buet arm
Galvaniseret/lysgrå

Topmontering

Erhvervsområder
6-9 m

4

5-9 m

Galvaniseret/lysgrå

Avenue Deco,
Thorn

3-4 m

Metalhalogen

Topmontering på lige
mast

Avenue XL,
Thorn
Kirkeomgivelser
Avenue F, Ø70,
Thorn

Kompaktlysrør, LED

Topmontering på lige
mast

13

4-5 m

Sort indfarvning eller
lysgrå
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3. Retningslinjer og materiel

City Spirit
Torch, Philips

LED

København, lille
Ø38, Philips
City Swan,
BSLA, Philips

Side 12

Topmontering på lige
mast.
Lysgrøn indfarvning

4-5 m

Skoleomgivelser

Kort buet arm
Galvaniseret/lysgrå
Kompaktlysrør, LED

Kort lige arm
Hvid/lysgrå/galvanis
eret

3*

7
4m

Stier

Milewide 2,
lille, Philips

LED, evt. metalhalogen

Ingen arm
Galvaniseret/lysgrå

Projektør

Metalhalogen,
LED

Mast

6-9 m

Pladser (for eksempel
sportspladser), skulpturer
og kunstværker

I jord / asfalt

0,5 1m

Ved bænke, på pladser, i
parker mv.

Nedgravet

0 cm

Oplysning af træer,
skulpturer, bygninger mv.

Monteret i loft, på
væg

Varierer

Tunneller

Pullert

Nedgravningsarmatur

Tunnelarmatur

Kompaktlysrør, LED

9
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3. Retningslinjer og materiel

Side 13

3.4 Inddeling efter bymønster
3.4.1 Kommunecenter: Aabenraa/Rødekro
•

Aabenraa by generelt

 Retningslinjer for belysningen
Til vejbelysningen vælges belysningsudstyr efter vej- og områdetyper, se de følgende
sider.
Til funktionsbelysning af indgangspartier ved offentlige bygninger, smukke detaljer i
bygninger og byrum med videre benyttes et rigt udvalg af belysningsudstyr, der vælges
i projekteringsfasen ved hvert projekt. Enkelte eksempler på udstyr gives her.
TYPE

LYSKILDE

MONTAGE

LYSPUNKTH
ØJDE

OMRÅDETYPE

Projektør

Metalhalogen
eller LED

Mast

6-9 m

Pladser (for eksempel sportspladser), skulpturer og kunstværker

Pullert

Kompaktlysrør
eller LED

I jord

0,5 - 1 m

Ved bænke, på pladser, i
parker mv.

Nedgravningsarmatur

Kompaktlysrør,
LED

Nedgravet

0 cm

Oplysning af træer,
skulpturer, bygninger mv.

Tunnelarmatur

Kompaktlysrør,
LED

Monteret i loft,
på væg

Varierer

Tunneller

Pladser kan belyses med projektørbelysning, mens parkeringspladser som udgangspunkt belyses med samme armaturtype, der anvendes til vejbelysningen.

Mål:
At skabe identitet og differentiering.
Handling:
Udarbejd specifikke designforslag til særlige
steder i Aabenraa Midtby,
havneområde
med videre.

Mål:
Facilitere aktivitet, rekreation
og ophold.

Eksempler på pladsbelysning med projektører, belysning af træer med nedgravningsarmaturer
samt pullert.

Karakterskabende belysninger kan i tilslutning til god funktions- og vejbelysning invitere til ophold og aktivitet efter solen er gået ned og markere steder med høj arkitektonisk og social værdi.
•

Særlige steder i byen (behandles i særskilt tillæg)

•

Middelalderbyen – herunder gågaden (behandles i særskilt tillæg)

•

Rødekro (behandles som områdecenter på grund af sin bymæssige typologi).
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Handling:
Installer karakterskabende
belysninger og
spændende
funktionsbelysninger af pladser, parker,
havn, smukke
bygninger og
bygningselementer, træer
mv.

3. Retningslinjer og materiel

Side 14

3.4.2 Områdecentre
Områdecentrene består af Tinglev, Felsted, Padborg/Bov. Retningslinjerne til belysningen gælder også Rødekro, der har samme bebyggelsesmæssige karakter som disse.
 Retningslinjer for belysningen
Vejbelysning i områdecentrene følger belysningsmanualens retningslinjer for trafikveje, boligområder, kirkeomgivelser med videre.
I områdecentrets bymidter kan belyses dobbeltsidet langs trafikveje for at samle gaderummet og byen. Samme armatur benyttes i bevaringsværdige ældre boligområder i
tilknytning til bykernen.
Der kan benyttes sort indfarvet belysningsmateriel og byinventar i områdecentrenes
bymidter ved særlige planopgaver, hvor sort indfarvning også er anbefalelsesværdig i
forhold til det øvrige byinventar. Resten af områdecentrenes materiel holdes i lysgrå/galvaniseret.
I særlige områder, hvor det vurderes nødvendigt at differentiere på anden vis end via
indfarvning, kan der udfærdiges unikke belysningsforslag- og projekteringer, der tager
afsæt i områdets unikke kvaliteter og belysningsplanens principper, retningslinjer og
belysningsmanual.

Mål:
At øge energiog driftseffektivitet og værne
om den visuelle
komfort.
Handling: Armatur med nedadrettet lysåbning
kan ofte stå
med kortere
masteafstand
end lygter og de
har en højere
visuel komfort.

Det anbefales at anlægge belyste stislynger i tilslutning til udvalgte områdecentre.
Belysningen kan eventuelt dæmpes ned, når stierne ikke bruges, eller indrettes således
at motionisterne kan interagere med belysningen, for eksempel ved at de orienteres
om, hvorvidt de holder farten.
Øvrig funktionsbelysning for eksempel af offentlige parkeringspladser, idrætsanlæg
med videre er ikke i udgangspunktet en prioritet i kommunens områdecentre.

Mål:
Facilitere aktivitet
og rekreation.

Enkle og diskrete karakterskabende belysninger af eksempelvis kirker og andre historiske bygninger, træer, en lille plads, byens indgangsporte anlægges udvalgte steder
for at styrke kommunens og områdecentrenes identitet.

Handling:
(Interaktiv) belysning af stier som
borgerne er med
til at udvælge.

ARMATUR,
PRODUCENT

LYSKILDE

MONTAGE

HØJDE

VEJTYPE

København,
stor Ø46,
Philips

Metalhalogen eller
LED

Kort buet arm

6-9 m

Trafik-, gennemfarts- og
fordelingsveje

Kort buet arm

4-6 m

Lokal- og biveje

4-5 m

Særlige områder på
boligveje fx en legeplads

København,
lille Ø38,
Philips
City Swan

Avenue F,
Ø70, Thorn

Kompaktlysrør,
LED, evt. metalhalogen

Kompaktlysrør, LED

Kort lige arm

Topmontering
på lige mast

Bemærkning: City Swan bestykket med LED, DC optik, 3.000 K, med en lyspunktshøjde på 5
meter er mere blændende omkring og ud fra masten end samme armatur bestykket med kompaktlysrør, 2.800 K. Til gengæld har de begge en velegnet lysfordeling. Farvegengivelsen er god i
begge.
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Side 15

3.4.3 Lokalbyer og afgrænsede landsbyer
 Retningslinjer for belysningen
Vejbelysningen i lokalbyer og afgrænsede landsbyer har samme bebyggelsesmæssige
karakter, hvorfor de behandles ens belysningsmæssigt. I tillæg suppleres lokalbyer i
det omfang det er relevant med belysning efter retningslinjerne for boligområder,
kirkeomgivelser, erhverv med videre.
I reglen bør små landsbyer med få huse kun have belysning såfremt trafiksikkerhedsmæssige forhold taler herfor, for eksempel, hvor landsbyen gennemskæres af en trafikeret vej, hvor der ligger en skole, eller hvor der er fare for ulykker grundet eksempelvis høj hastighed eller dårlige oversigtsforhold.
I landsbyer med åben karakter som for eksempel Løjt Skovby, belyses der principielt
kun ved indkørslen til den enkelte gård/bolig i samme side som bebyggelsen. I landsbyer der både har spredt og samlet bebyggelse skal belysningen styrke opfattelsen af
den samlede bebyggelse.
I hovedparten af lokal- og landsbyer vælges mellem følgende scenarier, der tilpasses
byens karakter:
1. I landsbyer, hvor der ønskes høj visuel kvalitet – eksempelvis landsbyer med bevaringsværdige områder - vælges City Swan-armatur i indfarvet sort monteret på
træmast. Træmasten har en organisk karakter, der styrker forbindelserne til de
landlige omgivelser og træmaster ældes med ynde.
2. Galvaniseret (eller lysgråt indfarvet) armatur (Københavner eller City Swan) på
træmast. Vælges af samme årsager som ovenfor: det galvaniserede knytter i stedet an til kommunens øvrige belysningsmateriel.
3. Galvaniseret (eller lysgrå indfarvet) armatur og mast. Vælges i områder, hvor der
ønskes et mere diskret udtryk, der falder i et med omgivelserne i de lyse timer.
I lokal- og landsbyer hvor andet belysningsmateriel måtte ønskes til at udtrykke en
særlig bevaringsværdig karakter, detalje eller byggestil, kan der designes og projekteres en unik løsning med afsæt i belysningsplanens principper, retningslinjer og manual,
kapitel 2, 3 og 4. Nedadrettet armaturåbning anbefales af hensyn til den visuelle komfort. I fald der ønskes anvendt lygter, tages udgangspunkt i de lygter, der anbefales til
Kirkeomgivelser.
ARMATUR,
PRODUCENT

LYSKILDE

MONTAGE

HØJDE

VEJTYPE

København,
stor Ø46,
Philips

Metalhalogen,
LED

Kort buet arm på galvaniseret mast eller kort lige
arm på træmast

6-9 m

Trafik-, gennemfartsog fordelingsveje

City Swan,
BSLA, Philips
København,
lille Ø38,
Philips
Avenue F,
Ø70, Thorn

Kort lige arm på galvaniseret mast eller træmast
Kompaktlysrør,
LED, evt. metalhalogen

Kompaktlysrør,
LED

Kort buet arm på galvaniseret mast eller kort lige
arm på træmast
Topmontering på lige mast

Lokal- og biveje

4-6 m

4-5 m

Særlige områder på
boligveje fx legeplads
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Mål:
Understrege
den særlige
visuelle stemning i lokal- og
landsbyer.
Handling:
->Analyser
lokal- og landsbyerne, så
belysningsanlæggene tilpasses til den
enkelte by og
de specifikke
vejstrækninger.
->Anvend træmaster.
-> Benyt sort
indfarvet armatur i bevaringsværdige områder.

3. Retningslinjer og materiel

Side 16

Øvrig funktionsbelysning i Aabenraa Kommunes lokal- og landsbyer er som udgangspunkt ikke en prioritet. Der er imidlertid steder rundt om i kommunen, som eksempelvis promenaden ved Sønderhav, hvor der med fordel kunne projekteres en særlig belysning. I sønderhav kan promenadestrøget belyses, så det på én gang forskønner og
værner om det frie udsyn mod havet og Flensborg.
I lokal- og landsbyerne er fokus at skabe rammer for de små oplevelser. Få, enkle og
diskrete karakterskabende belysninger såsom en lokal kirke, et slot, et nedlagt mejeri
eller en fredet bindingsværksgård kan anlægges, så bygningens kulturarv fremhæves
og fornys og den potentielt bliver en art landemærke.

Mål:
Fastholde og
tiltrække beboere
og erhverv.

Hellevad Kirke

I andre lokal- og landsbyer er der måske en plads eller et gadekær, hvor man ved belysning af enkelte træer, en bænk eller lignende kan fremhæve stedet som samlingssted og skabe en fin og balanceret oplevelse i mørket.

Handling:
Installer få diskrete belysninger,
der skaber karakter, stemning,
giver identitet og
gør det til et
dejligt sted at
være.

3.4.4 Det åbne land og sommerhusområder
For at værne om udsynet til stjernehimlen, anbefales det ikke at belyse områder i det
åbne land og sommerhusområderne.
Steder, hvor det er nødvendigt at lyse i forbindelse med det åbne land belyses med
samme mast og armatur som landsbyer, og skalaen tilpasses området.

Mål:
Øge trafiksikkerhed og tryghed i
lokal- og landsbyer.
Handling:
->Vælg armaturer
med nedadrettet
lysåbning, så
blænding, lysbarrierer og negative
fjernvirkninger i
det mørke landskab undgås og
udsynet mod
nattehimlen
bevares.

Øverst den åbne vejlandsby Barsmark, der kun er oplyst ved de to busstoppesteder. Nederst
sommerhusområde ved Loddenhøj, der ligger i åbent land og derfor ikke bør oplyses.
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3.5 Inddeling efter vej- og områdetyper
3.5.1 Vejbelysning – generelt
-> Retningslinjer for belysningen
Der benyttes det samme vejbelysningsarmatur på alle trafik-, gennemfarts- og fordelingsveje i Aabenraa Kommune, så kommunens identitet står stærkt frem, når man
ankommer. På lokalveje og stamveje i boligområder belyses i udgangspunktet med
samme maste- og armaturtype som trafikveje blot i tilpasset skala.
I forbindelse med ankomst til områdecentre og Aabenraa, kan der etableres karakterskabende belysning i form af lysporte.
I Aabenraa og områdecentrenes bykerner benyttes indfarvet belysningsmateriel i mat
sort.
ARMATUR, PRODUCENT

LYSKILDE

MONTAGE

HØJDE

VEJTYPE

København, stor
Ø46, Philips

Metalhalogen, LED

Kort buet arm

6-9 m

Trafik- og fordelingsveje

Milewide, L70,
Philips

Metalhalogen, LED

Ingen arm

6-9 m

Trafik- og fordelingsveje

København, lille
Ø38, Philips

Kompaktlysrør, LED, evt.
metalhalogen

Kort buet arm

4-6 m

Milewide 2, lille,
Philips

LED, evt.
metalhalogen, LED

Ingen arm

City Swan, BSLA,
Philips

Kompaktlysrør, LED, evt.
metalhalogen

Kort lige arm

Dyana, Thorn

LED

Kort lige arm

Mål:
Styrke kommunens forbindelser
og øge fremkommelighed
Handling:
->Ensart, forenkl
og tilpas belysningsudstyret i
kommunen samt
benytte velafskærmede vejbelysningsarmaturer
med moderne
formsprog, god
optik.

Lokal- og biveje

Bemærkninger
Såfremt der ønskes energimæssige besparelser på trafikveje, kan der i ikke-bymæssige eller
bolignære omgivelser samt industriområder, der ikke ligger som opland til byer, benyttes højtryksnatriumlyskilder i Milewide- og København-armaturerne.
I 4 meters højde vil Milewide-armaturet blænde relativt meget med metalhalogenlyskilde. Derfor kan det være en fordel at benytte en LED-lyskilde med størst mulig visuel komfort (DK eller
DC optik) og laveste wattage. Det skal imidlertid testes og evalueres på stedet. I 5-9 meters
højde kan såvel LED som metalhalogen-lyskilder benyttes.
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Mål:
Højne den visuelle kvalitet i bykernerne, synliggøre områdets
plads i hierarkiet
Handling:
Indfarv belysningsmateriellet i
sort.

3. Retningslinjer og materiel

Side 18

3.5.2 Erhvervsområder
 Retningslinjer for belysningen
Til vejbelysningen i erhvervsområder benyttes effektive armaturer med et moderne
udtryk og en effektiv driftsøkonomi, det vil sige Bedst Tilgængelige Teknologi, BAT. En
sådan belysning fremhæver områderne langt mere positivt end det mange steder ses,
også selv om der af driftsøkonomiske hensyn vælges højtryksnatriumlyskilder.
Gulorange lyskilder (højtryksnatrium) bør kun bruges i rene industriområder, hvor hensynet til energiforbruget vejer tungere end den belysningsmæssige kvalitet.
I erhvervsområder med kontor, butikker og lignende samt indfaldsveje og opland til
byer skal hvide lyskilder (metalhalogen, kompaktlysrør eller LED) bruges.
Områder der er blandet bolig- og erhverv, skal behandles som et boligområde i valg af
armatur og lyskilde, det vil sige at der udelukkende skal benyttes hvide lyskilder.
Belysning fra private erhvervsdrivende bør følge belysningsplanens principper og retningslinjer om eksempelvis tilpasset mastehøjde og belysningsklasse, ved at have nedadrettet belysning, velafskærmede armaturer med horisontal lysåbning. Herved vil
lysforurening og blænding med tiden kunne minimeres.
ARMATUR, PRODUCENT

LYSKILDE

Københavner, lille
Ø38, Philips

Metalhalogen, kompaktlysrør, højtryksnatrium
eller LED

MONTAGE

Handling:
-> Stil krav til
funktionsbelysningen i erhvervsområder, eksempelvis i lokalplaner.
-> Udarbejd en
folder med enkle
retningslinjer til
private erhvervsdrivende.

HØJDE

5-6 m
Kort buet arm

Københavner, stor
Ø46, Philips
Iridium, Philips

Mål:
Værn om den
visuelle kvalitet
og komfort.

6-9 m

5-9 m

Metalhalogen, højtryksnatrium eller LED
Topmontering

Milewide, Philips

3.5.3 Udvalgte offentlige områder
Vejbelysning tilpasses den vejbelysning, der er anvendt i området omkring det udvalgte offentlige område. For øvrig funktionsbelysning og karakterskabende belysninger, se
principper og retningslinjer i kapitel 2 samt eksempler på materiel i afsnit 3.2 og 3.4.1.

Mål:
Øg energi- og
driftseffektiviteten.
Handling:
Benyt Bedst
Tilgængelige
Teknologi (BAT).
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3.5.4 Boligområder
 Retningslinjer for belysningen
Belysningsmateriellet og mastehøjden skal tilpasses skalamæssigt til området, mens
veje i de større sammenhængende områder som ved Karpedam og Gl. Kongevej behandles ens skalamæssigt uanset vejklasse.
Mastehøjden på hovedveje med stikveje kan varieres, så den er højere på hovedvejen
end på stikvejen.
Der benyttes i udgangspunktet ikke lygter til vejbelysning i boligområder, da lygter i
mørke omgivelser kan give blænding og andre generende fjernvirkninger, der sænker
den visuelle komfort.
Belysningsanlæggets æstetiske udtryk skal bestemmes efter, hvad der passer bedst til
boligområdets arkitektoniske udtryk og formsprog. Der vælges mellem følgende scenarier:
1. Ønskes det at give boligområdet en stærk identitet såvel i dagslys og i mørke, vælges armaturer med svagt lysende armaturhus. Armaturhuset, der er hvidt i dagslys, vil eksempelvis passe godt ind i boligområder med mange hvidkalkede mure.
2. Ønskes det at skabe sammenhæng med kommunens øvrige områder med særlig
værdi og status, indfarves materiellet i sort, hvor der ikke vælges lysende armaturhus.
ARMATUR,
PRODUCENT

LYSKILDE

Københavner
stor Ø46, Philips

Metalhalogen
eller LED

Avenue F, Ø70,
Thorn

HØJDE

VEJTYPE

6-9 m

Trafik- og fordelingsveje

Kort buet
arm

Københavner
lille Ø38, Philips

City Swan, BSLA,
Philips

MONTAGE

Kompaktlysrør,
LED, evt. metalhalogen

Kompaktlysrør,
LED

Lokal- og biveje

4-6 m
Kort lige
arm

Topmontering på lige
mast

4-5 m

Særlige områder på
boligveje fx legeplads

Et nyere boligkvarter som dette på Hjarupvej bør gives en særlig belysning.
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Mål:
Højne den visuelle identitet og
understøt bevaringsværdige
miljøer.
Handling:
Anvend svagt
lysende armaturhus og sort indfarvet belysningsmateriel.

3. Retningslinjer og materiel
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3.5.5 Kirkeomgivelser
-> Retningslinjer for belysningen
Der vælges mellem følgende scenarier:
1. Lygterne Thorn, Avenue Deco eller Avenue XL,
sort/kobber vælges såfremt det ønskes, at understrege
de mange smukke kirkeomgivelsers helt særlige status
historisk, kulturelt og socialt.
2. Der vælges samme lygte som i Middelalderkvarteret i
indfarvet sort eller galvaniseret for at knytte forbindelse
mellem kommunens historiske egne.
Rise Kirke
3. Der anvendes samme vejbelysningsmateriel, som i det
omgivende område - her enten med lysende armaturhus for at tegne forløbet op
mod kirken i aftentimerne eller med indfarvet sort armatur på træmast eller indfarvet sort mast.
Indfarvet sort materiel vælges såfremt det ønskes at understrege det bevaringsværdige miljø.
Træmast vælges såfremt disse er anvendt i resten af byen/landsbyen. Dermed er det
armaturet, der understreger det bevaringsværdige miljø.
Afhængigt af armaturets udtryk, kan der benyttes galvaniseret mast.
Hvor der er valgt galvaniseret materiel på sidevej, vælges også galvaniseret i kirkeomgivelserne.
ARMATUR, PRODUCENT

LYSKILDE

Avenue F, Ø70,
Thorn

Kompaktlysrør,
LED

Avenue Deco,
Thorn

MONTAGE

HØJDE

VEJTYPE

4-5 m

3-4 m
Topmontering på
lige mast
Metalhalogen

Avenue XL, Thorn

4-5 m

Københavner,
Ø38, Philips

City Swan, BSLA,
Philips

Lokal- og biveje

Kort buet arm
Kompaktlysrør,
LED, evt. metalhalogen

4-6 m
Kort lige arm, evt.
med tilhørende
mastetop
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Mål:
At høje den
visuelle kvalitet
og tiltrække
beboere og
turister.
Handling:
Giv kirkeomgivelser en unik
identitet i form
af sin egen
lygte.

3. Retningslinjer og materiel

Side 21

3.5.6 Skoleomgivelser
På baggrund af Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsrapport, har kommunen udarbejdet et belysningskoncept til skoleområder, der har som fokus at øge trafiksikkerheden
omkring kommunens skoler.
Anlæggene har et markant udtryk i omgivelserne, idet masterne er indfarvet i lysgrøn
og masteafstanden er lav for at leve op til belysningsklasserne. Anlægget består desuden af rød vejbelægning og hævet vejbane og kan med fordel suppleres af andre hastighedsreducerende tiltag såsom indsnævring af vejbredde, beplantning med videre.

Mål:
Øge trafiksikkerhed og tryghed.

Belysning ved Genner skole med Philips, City Spirit Torch på mast med lysgrøn indfarvning.

-> Retningslinjer for belysningen
•

•
•
•

•

For at understrege skoleområdet og øge trafiksikkerhed og tryghed, anvendes én
belysningsklasse højere i forhold til de anbefalede krav for vejklassen, som fremgår af belysningsplanens kapitel 2.3. Dette gælder også i forbindelse med kryds og
fodgængerovergange ved skoleomgivelser.
Belysningen skal sætte trafikanterne i centrum, så belysningen giver overblik over
vejforløb, omgivelser og medtrafikanter såvel i dagslys som i mørke.
Ethvert nyanlæg skal projekteres, så det sikres, at det valgte belysningsmateriel
kan leve op til de konkrete belysningsklasser.
Mastehøjden skaleres så meget ned, som det er muligt i forhold til belysningsklassen for at understrege, at trafikanterne befinder sig i et område med fokus på de
bløde trafikanter på kørebanen, og at man skal sænke hastigheden.
Såfremt skolen ligger ud til en trafikvej, skal ovenstående særlige belysningstype
være et supplement til den øvrige belysning af trafikvejen.

ARMATUR,
PRODUCENT

LYSKILDE

MONTAGE

HØJDE

VEJTYPE

City Spirit Torch,
Philips*

LED*

Topmontering
på lige mast

4-5 m*

Lokal- og biveje

* For yderligere oplysninger, se projekteringsmaterialet, der er udarbejdet af COWI i samarbejde med Aabenraa Kommune.
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3.5.7 Stier
 Retningslinjer for belysningen
Der anvendes som udgangspunkt det samme armatur på alle belyste stier i Aabenraa
Kommune. Der benyttes armaturer med et enkelt formsprog, der lægger sig op af
formsproget for de armaturer, der bruges på trafikveje i Aabenraa Kommune.
Der benyttes et lille rettet og velafskærmet vejbelysningsarmatur, der sikrer en høj
visuel komfort i de mørke stiomgivelser. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke
benyttes lygter til stibelysning, da lygter i mørke omgivelser kan give blænding og andre generende fjernvirkninger, der sænker den visuelle komfort.
Der anvendes galvaniseret / lysgråt armatur på galvaniseret mast, med mindre der er
særligt ønske om og begrundelse for at højne det æstetiske udtryk.

ARMATUR, PRODUCENT

LYSKILDE

Københavner lille Ø38,
Philips

MONTAGE

HØJDE

Kort buet arm

Kompaktlysrør, LED
City Swan, BSLA, Philips

Milewide, lille, Philips

Kort lige arm

LED, evt. metalhalogen

Udarbejdet i samarbejde med

4m

Ingen arm
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Mål:
Facilitere aktivitet, rekreation og
ophold.
Handling: Etabler
belyste stier med
høj visuel kvalitet
og komfort, dvs.
med nedadrettede armaturer.

