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Borgeroplevelser

































Op- og neddæmpningstider
Niveauer



120 sek
100%

50%



60 sek

60% 2 sek 15 sek

15%



69 lamper



44 lamper





Investering



Beregning af omkostning ved udskiftning af 
9.500 armaturer til LED og 11.000 indlæg til 
kl2 - 45 mill kr. 



Beregning af omkostning ved udskiftning af 
9.500 armaturer til LED og 11.000 indlæg til 
kl2 - 45 mill kr. 
Forventet 70 % årlig besparelse på strøm
Fra 3,5 mill til 1 mill kr.
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Forventet 1 mill besparelse på drift. 



Beregning af omkostning ved udskiftning af 
9.500 armaturer til LED og 11.000 indlæg til 
kl2 - 45 mill kr. 
Forventet 70 % årlig besparelse på strøm
Fra 3,5 mill til 1 mill kr.
Forventet 1 mill besparelse på drift. 
Forventet tilbagebetaling på 13 år.



Beregning af omkostning ved udskiftning af 
9.500 armaturer til LED og 11.000 indlæg til 
kl2 - 45 mill kr. 
Forventet 70 % årlig besparelse på strøm
Fra 3,5 mill til 1 mill kr.
Forventet 1 mill besparelse på drift. 
Forventet tilbagebetaling på 13 år.
Lånefinansieres udover låneramme.



Energibesparelser



Næsten alt gadelys natslukkes
søndag – torsdag    24.00 – 06.00





Politisk godkendelse af projekt til 45 mill kr
- med natsluk 



Politisk godkendelse af projekt til 45 mill kr
Natslukning kræver 250 kontakture
Defekte ure og skumringsrelæer skal udskiftes
Justering sommer- / vintertid
Ændring juleaften / nytårsaften



Politisk godkendelse af projekt til 45 mill kr
Natslukning kræver 250 kontakture
Defekte ure og skumringsrelæer skal udskiftes
Justering sommer- / vintertid
Ændring juleaften / nytårsaften
Ca 200.000 kr til strøm til ALLE lamper i 
nattetimerne



Politisk godkendelse af projekt til 45 mill kr
Natslukning kræver 250 kontakture
Defekte ure og skumringsrelæer skal udskiftes
Justering sommer- / vintertid
Ændring juleaften / nytårsaften
Politisk beslutning om at afskaffe 
natslukning





Dec 2018 – 1508 kWh                        Dec 2019 – 1912 kWh                         Dec 2020 – 526 kWh

Der er ændret fra natsluk 5 dage om ugen til lys alle nætter











Beregnet 28.615 kWh 4200 driftstimer

(lys alle nætter)

2017 19.077 kWh 2800 driftstimer

(med natsluk 5 nætter om ugen)

2020 2.570 kWh 4200 driftstimer

(lys alle nætter)

= 8,9%
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2017 19.077 kWh 2800 driftstimer

(med natsluk 5 nætter om ugen)

2020 2.570 kWh 4200 driftstimer

(lys alle nætter)

= 13,4%



Beregnet 28.615 kWh 4200 driftstimer

(lys alle nætter)

2017 19.077 kWh 2800 driftstimer

(med natsluk 5 nætter om ugen)

2020 2.570 kWh 4200 driftstimer

(lys alle nætter)

= 8,9%



Overvågning af gadelyset
Flere leverandører på samme styresystem



Valg af styresystem Seneco



Valg af styresystem Seneco
Lamper - EU udbud
bygherreleverancer Rammeaftale



Valg af styresystem Seneco
Lamper - EU udbud
bygherreleverancer Rammeaftale
Krav til leverandører, at lamper skulle kunne 
køre på samme login på Senecos
styresystem







Pt 175 sites / hovedskabe – ca 250 når vi er færdige



Pt 150 sites / hovedskabe – ca 200 når vi er færdige



Pt 150 sites / hovedskabe – ca 200 når vi er færdige

























Flemming Bech
flemming.bech@brk.dk
( 24 29 39 50


