
Teknisk Udvalgs møde den 3/3 2021 

Punkt 4. Energirenovering af vejbelysning – del II 

 

Skriftlig meningstilkendegivelse fra Trøjborg Fællesråd 

 

Trøjborg Fællesråd kan fuldt ud tilslutte sig energirenoveringens målsætning om at 
nedsætte CO2-aftrykket, øge trafiksikkerheden og skabe større tryghed på gader og 
veje, når det er mørkt. Fællesrådet ser derfor frem til at blive inddraget i udrulning af 
energirenoveringen, når den kommer til Trøjborg. 

Da Byrådet drøftede den nye belysningsstrategi på sit møde den 27/5 2020 sendte 
Trøjborg Fællesråd en meningstilkendegivelse (mail af 25/5 2020 til Byrådssekretariatet) 
for at gøre opmærksom på en række problemer ved de ændringer af gadebelysningen, 
der var sket mellem den første strategi og den anden, nye strategi for gadebelysning: 

• Trafiksikkerheden og dermed trygheden er blevet forringet på grund af 
mangelfuld belysning efter ændringen fra gadecentrering til ensidig placering af 
nye standere; dette vedrører især cyklister og fodgængere på den side af gaden, 
hvor standerne ikke er placeret 

• De anvendte LED-pærer giver et ubehageligt lys – 4.000 kelvin i stedet for de 
3.000 kelvin, den nye strategi anviser for de fleste lokalgader 

• Disse valg er uforståelige, når Designmanualens principskitser vedrørende 
belysning af lokalveje muliggør en centreret gadebelysning, der giver et langt 
mere afbalanceret og behageligt lys for især cyklister og fodgængere 

Fællesrådet har nogen forståelse for, at der er økonomi i denne sag. Men vi har ingen 
forståelse for, hvis der ikke gøres et reelt forsøg på at ændre eller i det mindste 
afhjælpe de opståede mangler og gener, der nogle steder er resultatet af de 
gennemførte ændringer. Vi kan jo se, at det kan gøres anderledes. 

Trøjborg Fællesråd skal derfor foreslå, at der snarest arrangeres en rundtur på Trøjborg 
efter mørkets frembrud med deltagelse af politikere og/eller sagsbehandlere fra Teknik 
& Miljø og beboere på Trøjborg. Formålet er helt praktisk at identificere problemer og 
skitsere løsninger herpå. Vi ser frem til en konstruktiv dialog på et sådant møde. 

 

Venlig hilsen, 

Niels Christian Sidenius 

formand for Trøjborg Fællesråd 

 


