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Hvordan får vi lys i gadelamperne, når stormen raser?
Da Esbjerg gik i sort, efter lynet i 2014 slog ned og ødelagde mange hundrede nye LED-gadelamper,
stod det klart, at vejbelysningen i mange af landets 98 kommuner var i fare for at lide samme skæbne.
Nu knap halvandet år efter er væsentlige aktører inden for lysbranchen gået sammen om konferencen
”Vejbelysningsdagen” for at få erfaringer, viden og anbefalinger ud til landets kommuner.
Overspændingsbeskyttelse af vejbelysning og levetiden for LED kom i fokus, men kun få kommuner satte gang
i forebyggelse. Nu knap halvandet år efter er der fortsat mangel på viden om, hvordan man sikrer lys i landets
gadelamper under ekstreme vejrforhold. Derfor er FABA, Innovationsnetværket DANSK LYS, DOLL og Dansk Center
for Lys gået sammen om at formidle nødvendig viden, redskaber og praktik på Vejbelysningsdagen, der bliver afholdt
onsdag den 25. maj 2016 i Odense Congress Center.
Konferencen behandler alle vigtige aspekter i relation til etablering og sikring af vejbelysningsanlæg og giver
beslutningstagere, rådgivere, installatører og entreprenører det løft i viden og kompetencer, som er afgørende
for succes i indsatsen på vejbelysningsområdet.
Værdifulde nye værktøjer og nødvendig viden
Et nyt beslutningsværktøj, der kan give både beslutningstagere og branche uundværlig hjælp med risikovurdering,
samt en visualiseringsmodel til hjælp ved investering får danmarkspremiere på konferencen. Belysningsbranchen
svarer på vigtige spørgsmål om levetid for og vedligehold af LED, som alt for få stiller i forbindelse med etablering af
vejbelysning. Endelig vil der være konkrete råd til, hvad der skal tages hensyn til i udbudsmateriale og servicekontrakt.
Et eksempel er Fredensborg Kommune, der netop har indgået aftale om overtagelse af vejbelysningen fra DONG
fra juli 2018 og står derfor over for at skulle udbyde drifts-, vedligeholdelses- og renoveringsopgaven.
Borgmester Thomas Lykke Pedersen udtaler:
”Den viden, vi kan tilegne os som deltager i Vejbelysningsdagen, vil være vigtig for os i den beslutningsproces, vi skal
igennem i forbindelse med udbud af opgaverne. Så vigtig at jeg selv vil deltage.”
Ole Kjærgård, Partner Fredsted Consulting udtaler:
”De emner, der vil blive berørt på Vejbelysningsdagen, er uhyre vigtige for alle, som har med vejbelysning at gøre.
De er vigtige for de nye fælles normer og metoder, som vi alle i branchen gerne skal have fælles forståelse for.
Fredsted Consulting har været med til at presse på, at belysningsbranchen fik sat fokus på disse vigtige emner,
som er et ”må vide” for alle kommuner, der har projekter med vejbelysning.
Vigtigheden understreges også af, at vi kan se, at det er hele belysningsbranchen, som står bag konferencen.”
Jesper Ravnsbjerg Hansen, Business Manager SEAS NVE udtaler:
”De emner, belysningsbranchen har valgt at fokusere på, er yderst relevante for alle, som har med vejbelysning
at gøre. Vi vil specielt se frem til de debatter, der vil blive lagt op til i løbet af dagen.
Jeg er glad for, at det er hele belysningsbranchen, som står bag”
Yderligere oplysninger
For yderligere information: Willy Goldby, direktør for FABA, på telefon 40 80 80 11.
Fagpressen er velkommen på Vejbelysningsdagen, skriv til wg@faba.dk.
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