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Indledning 

Handleplanen for renovering af lysanlæg ved idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune redegør for 

lysanlæggenes aktuelle tilstand samt et økonomisk skøn over udgifter til løbende vedligehol-

delse. 

 

Handleplanen dækker over 19 lysanlæg, hvoraf de 15 er placeret ved kommunale idrætsanlæg 

og fire ved selvejende. Derudover er der stibelysning i tilknytning til fire idrætsanlæg. 

 

Lysanlæg i tilknytning til kunstgræsbaner indgår ikke i handleplanen, da driften af disse vareta-

ges af de ansvarlige foreninger bag kunstgræsbanerne. 

 

Formål 

Formålet med handleplanen er, at: 

 

 lysanlæggene lever op til gældende sikkerhedskrav 

 anlæggene løbende renoveres i forhold til aktuel tilstand 

 opnå en effektiv og bæredygtig drift 

 skabe overblik over fremtidige vedligeholdelsesomkostninger 

 forlænge sæsonen for udendørs aktiviteter  

 sikre gode rammer for brugerne 

 

Effekt 

En opgradering af eksisterende lysanlæg forlænger et anlægs levetid. En udskiftning af et lysan-

læg til LED resulterer i en bæredygtig drift. For brugerne giver et funktionsdygtigt lysanlæg en 

bedre brugeroplevelse. 

 

Tilstandsvurdering 

Handleplanen for renovering af lysanlæg ved idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune er udarbej-

det på baggrund af et sikkerhedseftersyn af alle kommunale lysanlæg i 2019, hvor alle ikke-ud-

tjente kommunale lysanlæg efterfølgende blev grundigt efterset i 2020. For hvert lysanlæg blev 

der udarbejdet en rapport om udbedringer af mangler i forhold til fejludbedringer, restlevetid 

samt en skønnet pris.  

 

Alle lysanlæg blev efterset i forhold til installationer, master og lamper. Der blev udført akutte 

fejludbedringer og reparationer af materiel.  

 

For hvert enkelt lysanlæg er der foretaget et økonomisk skøn over nødvendige vedligeholdelses-

opgaver. Derudover er der skønnet en forventet rest levetid. Når næste sikkerhedseftersyn i 

2022 er gennemført, vil skønnet over vedligeholdelsesopgaver og restlevetid for hvert lysanlæg 

blive korrigeret i forhold til den aktuelle tilstand. 

 

Udskiftning af lysanlæg 

I perioden 2018-2021 er der udskiftet flere lysanlæg med en bæredygtig løsning i form af LED 

finansieret af Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver. Foreningerne har tilkende-

givet, at udskiftningen har givet en bedre brugeroplevelse. Udskiftningen af et lysanlæg med en 

bæredygtig løsning medfører desuden lavere driftsomkostninger. 

 

Handleplan for renovering af lysanlæg 

Handleplanen viser, hvordan renoveringen af samtlige lysanlæg prioriteres i forhold til enten 

forlængelse af levetiden eller en egentlig udskiftning.  

 

Handleplanen er dynamisk, idet planen justeres hvert år efter det årlige sikkerhedstjek. Priserne 

er skønnet og i det omfang, det er muligt, kalkuleres der med genbrug for visse anlæg. Efter 

hvert tilsyn bliver der taget stilling til, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal udføres for hvert 

lysanlæg. Samtidig bliver restlevetiden revurderet. Den estimerede pris for renovering eller ud-

skiftning af et lysanlæg til en bæredygtig løsning oplyses i årets prisniveau. 
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Finansiering af handleplanen 

I investeringsoversigten for budget 2022-2025 er der afsat en Halpulje til større og mindre ved-

ligeholdelsesopgaver i 2022-2024.  

 

Det årlige sikkerhedseftersyn samt vedligeholdelse ved et enkelt lysanlæg for under 0,050 mio. 

kr. finansieres af Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter. 

 

Vedligeholdelsesopgaver ved et enkelt lysanlæg for over 0,050 mio. kr. eller udskiftning af lys-

anlæg finansieres af Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver. 

 

Tilstand 

Hvert lysanlæg er farveopdelt og farverne indikerer lysanlæggets aktuelle tilstand.  

 

Rød farve indikerer, at tilstanden er kritisk, og anlægget skal udskiftes.  

 

Gul farve indikerer, at tilstanden er middel. Nogle lysanlæg skal renoveres eller 

udskiftes indenfor 3-4 år; mens andre kan vente 5-6 år.  

 

Grøn farve indikerer, at tilstanden er god. Nogle lysanlæg skal udskiftes om 7-8 

år; mens andre anlæg kan vente 9-10 år.  

 

Lysanlæg udskiftet med LED-belysning afskrives i handleplanen med 30 år fra ibrugtagningen. 

 

Handleplan for renovering af lysanlæg (i hele kroner) 
 

Lysanlæg ved kommunale idrætsanlæg 
Aktuelt  

behov for  
udbedringer 

Restlevetid Udskiftning  
af lysanlæg 

Hjordkær Idrætsanlæg – Lille bane 0 kr. 3-4 år 150.000 kr. 

Hjordkær Idrætsanlæg – Stor bane 15.000 kr. 4-5 år 175.000 kr.  

Grænsestadion – Vinterbane 15.000 kr. 4-5 år 200.000 kr. 

Felsted Idrætsanlæg – Grusbane 3.000 kr. 5-6 år 215.000 kr. 

Fladhøj Idrætsanlæg – Løbebane 0 kr. 5-6 år 200.000 kr. 

Hellevad Idrætsanlæg - Træningsbane 30.000 kr. 5-6 år 375.000 kr. 

Kliplev Idrætsanlæg – Stor bane (Østbanen) 10.000 kr. 7-8 år 135.000 kr. 

Fladhøj Idrætsanlæg - Træningsbane 5.000 kr. 9-10 år 190.000 kr. 

Tinglev Idrætsanlæg - Træningsbane 5.000 kr. 9-10 år 165.000 kr. 

Høje Kolstrup Idrætsanlæg – Træningsbane 0 kr. 25 år 140.000 kr. 

Kliplev Idrætsanlæg – Lille bane (Nordbane) 10.000 kr. 26 år 100.000 kr. 

Ravsted Idrætsanlæg - Træningsbane 0 kr. 26 år   140.000 kr. 

Varnæs Idrætsanlæg - Træningsbane 0 kr. 29 år  100.000 kr. 

Hovslund Idrætsanlæg – Træningsbane 0 kr. 29 år 100.000 kr. 

Genner Idrætsanlæg – Træningsbane 0 kr. 29 år 50.000 kr. 

 
Lysanlæg ved selvejende idrætsanlæg 

 

   

Ensted Idrætsanlæg – Træningsbane 5.000 kr. 5-6 år 175.000 kr. 

Aabenraa Stadion – Træningsbane (Vestvejen) 5.000 kr. 7-8 år 175.000 kr. 

Bylderup Idrætsanlæg – Træningsbane 5.000 kr. 3-4 år 150.000 kr. 

Bolderslev Idrætsanlæg – Træningsbane 0 kr. 30 år 100.000 kr. 

 

Stibelysning ved kommunale idrætsanlæg 
 

   

Hjordkær Idrætsanlæg – stibelysning 25.000 kr. 3-4 år 100.000 kr. 

Varnæs Idrætsanlæg - Stibelysning 15.000 kr. 4-5 år 75.000 kr. 

Fladhøj Idrætsanlæg - Stibelysning 0 kr. 29 år 150.000 kr. 

Holbøl Idrætsanlæg - Stibelysning 0 kr. 27 år 100.000 kr. 

Note: forventet udgift er et skøn i 2021-prisniveau ekskl. moms 
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Drift af lysanlæggene 

Udførelsen af det lovpligtige sikkerhedseftersyn samt vedligeholdelse af lysanlæg og stibelys-

ning varetages af forvaltningen.  

 

Hvert enkelt lysanlægs tilstand bliver gennemgået og vurderet i forhold til, om det fortsat kan 

svare sig at vedligeholde anlægget eller om anlægget er udtjent og skal udskiftes. Det forven-

tes, at de fleste gule lysanlæg enten bliver renoveret eller udskiftet inden for de næste 5-6 år, 

såfremt der fortsat er afsat budget. 

 

Forvaltningen varetager tilsyn og renovering af alle lysanlæg ved idrætsfaciliteter,  

 

Handleplanen evalueres i juni 2024. 

 

Uregelmæssigheder 

Observeres uregelmæssigheder ved et lysanlæg eller man har spørgsmål til drift af anlægget, 

bedes foreningerne kontakte Aabenraa Kommune, Kultur og Fritid, tlf.: 73 76 76 76 eller mail: 

post@aabenraa.dk. Se også kommunens hjemmeside: https://www.aabenraa.dk/vores-kom-

mune/fritid/   

mailto:post@aabenraa.dk
https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/
https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/

