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Ny vejbelysning i dit område 
Vi beklager, at denne meddelelse på grund af ferieafvikling udsendes efter 
arbejdet er startet.  
 
Aarhus Kommune står over for et omfattende energirenoveringsprojekt, som 
berører halvdelen af kommunens vejbelysning. Frem mod 2018 bliver alle 
29.000 gamle kviksølvlamper udskiftet med ny, energieffektiv LED-teknologi. 
Den anden halvdel af vejbelysningen består primært af højtryksnatrium, som 
fortsat både er energieffektiv og økonomisk rentabel. De lamper bliver derfor 
bevaret.  
 
Energirenoveringsprojektet er et vigtigt led i Aarhus Kommunes vision om at 
være CO2 neutral i 2030. Vi forventer, at udskiftningen af de nedslidte 
kviksølvlamper giver et fald i elforbruget til vejbelysning på over 30 %. Det 
svarer til omkring 1.500 husstandes årlige elforbrug.  
 
Samtidig bliver trafiksikkerheden og trygheden øget i områder med den nye 
LED-belysning, da lyset fremover vil blive dæmpet i nattetimerne i stedet for 
den nuværende løsning med at slukke hver anden gadelampe. 
 
Hvad skal vi i gang med? 
I perioden august - september 2016 skifter vi alle kviksølvlamper i Hasle, 
Lyngby, Mundelstrup, Sabro, Borum, Fårup, Kasted, Kvottrup og Geding. 
Arbejdet udføres af EnergiMidt Energi A/S, som kører rundt på de veje og 
stier, som skal have nyt lys. Arbejdet sker via en kurvelift, og udskiftningen 
af én lampe tager et par timer for montørerne.  
 
Samtidig skifter vi alle træ-master, og i enkelte tilfælde vil stålmaster også 
blive udskiftet. Eventuelle skæve master vil blive oprettet i forbindelse med 
udskiftningen. Nogle skæve master kan oprettes med det samme, andre rettes 
op med maskiner efterfølgende. Der oprettes dog ikke skæve master i 
vinterhalvåret på grund af frost og for meget fugt i jorden.  
 
Hvad betyder det for dig? 
EnergiMidt arbejder i perioden på veje og stier i dit område. Vi forventer, at 
arbejdet vil påvirke din hverdag minimalt. Der kan dog opstå mindre 
uregelmæssigheder i forhold til, hvornår gadelamperne tænder og slukker, 
mens arbejdet står på. Herudover kan der gå nogle uger før den nye styring 
træder i kraft, det vil sige, hvornår alle gadelamperne begynder at være 
tændte.   
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Vi håber på din forståelse, og EnergiMidt Energi A/S vil gøre deres bedste 
for at mindske de eventuelle gener, arbejdet måtte give. Du kan læse meget 
mere om projektet på vores hjemmeside www.aarhus.dk/lys.   
 
På hjemmesiden kan du under menupunktet Projektet se præcist, hvilke veje 
og stier, der får ny belysning. 
 
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte 
undertegnede. 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Ryberg Neess, Teamleder  
 


