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08.30 - 09.15: Registrering og morgenbord

09.15 - 09.20: Åbning af konferencen 
Hvordan sikrer vi vedligeholdelse  
af vores vejbelysningsanlæg fremover ? 
Hvordan vil krav til cirkulær økonomi og doku-
mentation af CO2 udledning påvirke branchen ? 
Og hvad stiller man op med mulige politiske krav 
om at slukke for gadebelysningen ? 
Taler: 
Klaus Bach Thomsen, FABA

09.20 - 09.50: Lovgivning om vedligeholdelse  
Hvem har ansvaret for vedligehold, hvem har  
ansvaret ved renovering, ombygning og op- 
datering af anlæg samt brug retrofit-løsninger. 
Taler:  
Steen Søgaard, Sikkerhedsstyrelsen

09.55 - 10.30: Armaturproducenternes erfaring  
med stabiliteten i LED-armaturer  
over de seneste driftsår 
Hvorfor sker der nedbrud, og hvad skal man  
som kommune regne med i fejlmargener ? 
Talere:  
Casper Lybeck, Zumtobel 
Sebastian van Wonterghem, Fagerhult 
Jakob Zeihlund, Focus og Ole Søndergaard, Signify

10.30 - 11.00: Networking, kaffe og frugt

11.00 - 11.40: Hvordan vedligeholdes/reinvesteres der 
i andre infrastruktursystemer end gadelys ? 
Netselskaberne har stor erfaring med Asset  
Management. Men hvordan gøres dette  
overordnet set, og hvorfor gøres dette ?  
Kan vi lære af dette i kommuneregi  
i forhold til gadebelysningen ? 
Taler:  
Anders Ørsted, Cerius-Radius

11.40 - 12.40: Frokost og networking

12.40 - 13.40: Brug af moderne hjælpemidler  
inden for vedligehold hvor vi ser på: 
• Ny 3D-dokumentation af ledninger  
 med video-optagelse fra smartphone. 
• Hvordan giver 3D-dokumentation værdi  
 for en forsyningsejer ? 
• Augmented Reality – udvikling i relation  
 til lednings- og datakvalitet. 
Talere: 
Michaela Bloch Eiris, Kalundborg Forsyning 
Lasse Hedegaard Hansen, Aalborg universitet 
Rasmus Lindeneg Johansen, IT34

13.40 - 14.00: Networking, kaffe og frugt

14.00 - 15.00: Vil kommunerne og Vejdirektoratet stille krav 
til cirkulær økonomi, CO2-udledning –  
og hvilke krav ? 
Miljøministeriet præsenterer POGI 
(Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb), 
og Louis Poulsen præsenterer, hvordan de har 
valgt at dokumentere deres produkters miljø- 
belastning via EPS  
(Environmental Product Specification). 
Efterfølgende diskuteres, hvor bredt POGI-vejled- 
ningerne vil blive brugt fremover i kommuneregi, 
samt hvad der kan forventes af grønne indkøbs- 
krav fra kommunernes og Vejdirektoratets side 
Talere: 
Rune Buchdal Nielsen, Miljøministeriet  
Bjarne Hechmann Lagoni, Louis Poulsen

15.00 - 15.15: Networking, kaffe og frugt

15.15 - 15.45: Hvordan ser belysningsmarkedet ud  
de kommende år ? 
Hvilken betydning kan vi forvente at inflation, 
leveringsudfordringer og også udfasning  
af kviksølvholdige lyskilder vil have ? 
Taler:  
Anders Runemalm, Signify

15.45 - 16.15: Storebæltsbroen har fået ny arkitektonisk 
belysning 
Light Bureau beretter om det storstilede  
belysningsprojekt af Storebæltsbroen,  
som skulle stå klar til Tour de France. 
Broen kan nu lyses op i et væld af farver  
og forventes samtidig at give en energi- 
besparelse på 80%. 
Taler:  
Frederik Waneck Borello, Light Bureau

16.15 - 16.25: Networking, kaffe og frugt

16.25 - 16.55: Energipriserne stiger. –  
Kan vi slukke for gadelamperne ? 
Skal vi have en nødplan,  
hvis der bliver energimangel ? 
Er det muligt at slukke for anlæggene,  
eller giver det udfordringer med styringerne ? 
Verdo indleder, og vi afslutter emnet  
med en fælles paneldebat. 
Taler: 
Jakob Hedegaard, Verdo

16.55 - 17.00: Afrunding og konklusion på dagen

17.00 – 17.30 Networking og sandwiches
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