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Det overordnede sigte med denne vejledning er at skabe større sammenhæng og iden-
titet for den udendørs belysning i Odder Kommune. Målsætningen er at sikre kvalitet og 
ensartethed i armaturvalg og masteløsninger. 

God belysning udendørs bidrager positivt til oplevelsen af et godt bymiljø og trygge gader 
og veje. Belysningsanlægget bør være i harmoni med omgivelserne og passe i skala og 
funktion til omgivelserne. Størrelse og armaturvalg tilpasses by- og vejrummet. Det skal 
fungere dels når lyset er tændt om natten og dels i dagtimerne, hvor designet  er synligt 
med master og armaturer.

De senere års udvikling på belysningsområdet går i retning mod armaturer med mindre 
blænding og reduceret spildlys til omgivelserne. Nye lyskildeteknologier med LED ( Light 
Emission Diodes) kommer til og disse lyskilder muliggør lysstyring med ”intelligente funk-
tioner” med et større fremtidigt potentiale. 

Vejledningen afspejler den tekniske udvikling, der til stadighed foregår indenfor belys-
ningsteknik og lyskildeudvikling,  mens andre lyskildetyper ( kviksølvlyskilder samt visse 
lysstofrør og natriumlyskilder) er under udfasning ved EU direktiver . Det stiller krav til nye 
løsninger - og samtidig udskiftes master og armaturer over tid. 

Gennemsnitsleveår for en mast er erfaringsmæssigt 50 år og for armaturets vedkom-
mende ca. 25 år.  I Odder Kommune finder der løbende udskiftning af master sted.  Mere 
herom på side 17.

Denne vejledning giver konkrete anvisninger på de opstillingsprincipper der knytter sig til 
de forskellige vejtyper. Den er også tænkt som praktisk arbejdsredskab / manual i forbin-
delse med armaturvalg til vej, sti, by- og gaderum i Odder Kommune.

Alle producenterne, nævnt i det følgende, er større og anerkendte / professionelle aktø-
rer / leverandører på markedet. Dette giver sikkerhed for reservedele, service, robusthed 
m.m.

Der er i udvælgelsen prioriteret et bredt udvalg af udformninger og armaturtyper, så for-
skellige belysningssituationer kan tilgodeses. Udvalget af armaturer tager afsæt anbefalin-
gerne i Odder Kommunes ”Designmanual for byrumsinventar” fra 2001. 

De viste løsninger er afstemt i forhold til driftsøkonomi, æstetik og etableringsudgift.

Vejledningen kommer med et bilag der indeholder Odder Kommunes ( mindste- ) krav til 
eksterne rådgivere, f. eks. de steder hvor et privat konsortioum udstykker nye parcelhus-
grunde. 

Bilag:  Vejledning for eksterne rådgivere i forbindelse med byggemodning af nye byområ-
der, hvad angår maste- og armaturvalg samt belysningsprojekter generelt. 

indledning
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Hvilke overskrifter og målsætninger har Odder Kommune ?

• At skabe gode syns- og belysningsforhold  for fodgængere, cyklister og bilister.

• At sikre belysningens funktion og stedtilpasning - de kvalitative værdier af belysningen 
og indvirkning på omgivelserne. Dette vedrører egenskaber for farvegengivelse, lysfarve, 
lysmængde, lyspunktshøjde og blænding.  

• At sikre et belysningsniveau der fremmer tilgængeligheden og almen tryghed.

• At optimere drift- og livscyklusomkostninger for armaturer og master.

• At understøtte en proces hvor by- og beboelseskvarterer knyttes sammen med gennem-
gående armatur- og maste”serier”  som tilpasses lokale forhold. Ønsket er at anlægget 
fremtræder harmonisk og veldimensioneret - også i dagtimerne.

• At sikre gode lyskvaliteter gennem samordning af lyskildetyper og minimering af lysfor-
urening (spildlys) eksempelvis til nærliggende haver og gennem vinduer til folks boliger.  

• At differentiere nattebelysningen således at særlige byrum, steder og bygninger kan tilfø-
res en særlig belysningsmæssig kvalitet og karakter, der adskiller sig fra den almene be-
lysning. Her tænkes på lys af mere scenografisk karakter.  Eksempler herpå kunne være: 
uplights i trækroner, kontrastfuld / levende belysning af byrum / lys på ”kanter” / overgange 
/ facader m.m.

•  At prioritere rettet / styret lysafgivelse v.h.a. moderne energivenlige lyskilder.  

• At nedprioriterer rundstrålende armaturer. 

• At sikre retningslinjer for udskiftning af master.

Se grafisk illustration af lysvirkning næste side: 
A. rettet eller styret lysafgivelse 
B. rundstrålende  
C. fjernvirkning

målsætninger
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Kommuner er underlagt følgende love og regler med betydning for offentlig og privat 
gade- og vejbelysning.

 Vejloven
 Lov om registrering af ledningsejere
 Lov om privat fællesvej 
 ”Cirkulære om vejbelysning”
 ”Cirkulære om etablering af dobbeltrettede cykelstier”
 ”Cirkulære om vejbelysning” ( kaldt ”vejbelysningsreglerne”) 
 Håndbog for visuel udformning.  Vejdirejktoratet
 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning.  Vejdirektoratet
 www. vejsektoren.dk 

Lidt om ejerforhold : Ved offentlige nyanlæg etablerer Odder Kommune belysningen 
over kommunens budget . 

Private anlæg kan optages som offentlig belysning efter aftale m Odder Kommune, 
såfremt anlægget overholder kravene opstillet i ” Retningslinier og standarder for ny 
vejbelysning i Odder Kommune” ( se bilag ).

Belysningen overdrages AURA Energi, der vedligeholder og drifter anlægget.

AURA Energi er et energiselskab. Det er de mangeårige samarbejdspartnere Brabrand 
El-selskab, Galten Elværk, Viby El-værk, Østjysk Energi og det fælles datterselskab 
Lokalenergi, der 2014 gik sammen i et nyt fælles energiselskab.

A:  Armatur med nedadrettet lys 
der tillader frit udsyn og høj visuel 
komfort.
Lysafgivelse styret / reflekteret = 
Cut off effekt
  

B:  Rundstrålende armatur som kan 
virke blændene - som en barrierer 
for blikket

C:  Fjernvirkning: Graden af synlig-
hed af lyskilder set på afstand målt 
på direkte udstråling

Lystekniske begreber  

 lovgivning   cirkulærer og vejledninger m.m. og  lystekniske begreber
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Bysted | Louis Poulsen

http://www.louispoulsen.com/dk/produkter/outdoor/pullerter/bysted.aspx[15-01-2015 09:14:59]

Projekter

BYSTED

Design: Peter Bysted

Koncept: Armaturet udsender et nedadrettet lys. Lamellerne er hvidlakerede på indersiden for bedre
at reflektere lyset, og der dannes et markant lysmønster symmetrisk omkring armaturet.

Overflade: Corten stål, rå.

Materiale: Armaturhoved: Støbt jern. Fodplade: Corten stål. Pullertmast: Corten stål.

Montering: Jordanker: Ja. Klemmerækkeplacering: I masten. Sløjfning: Godkendt, maks. 5x6mm².

Vægt: Maks. 42,5kg.

Klasse: Tæthedsklasse IP44. Isolationsklasse I, II.

Information: Leveres uden sikringsindsats og kabel.

"

Nyx 330 Lygtehoved Ø 330 mm - Focus Lighting

http://www.focus-lighting.dk/showproduct.php?productId=26[19-01-2015 11:03:55]

UDENDØRS

NYX 330 LYGTEHOVED
Ø  330  MM · DESIGN:  VILHELM LAURITZEN AS

Nyx 330 findes som vægarmatur og som lygtehoved til montering på 3-6 meter
master. Der kan monteres flere lygter på én mast. Som de øvrige armaturer i
serien fås lygtehovedet i sort og to grå farvevarianter, som begge passer til
galvaniserede standardmaster. Armaturerne er enkle, udført i støbt aluminium
med afskærmning i klart polycarbonat. Bestykkes med LED eller andre
lyskildetyper og forskellige reflektortyper, som giver mulighed for et behageligt,
blændfrit lys, uanset mastehøjden. 
Se Nyx 330 på DOLL Living Lab i Albertslund.

START PRODUKTER NYHEDER BILLEDER PROFIL KONTAKT FORHANDLERLOGIN LANGUAGE

Nyx 330 Lygtehoved - Ø 330 mm | Design: Vilhelm Lauritzen AS
2 / 30

Sticks 900 H 900 mm - Focus Lighting

http://www.focus-lighting.dk/showproduct.php?productId=9#specifications[15-01-2015 15:04:12]

LED, armatur uden LED
komponenter
For nedgravning

Grafitgrå 78344
Sort 78343

Enkelt lysspalte

Grafitgrå 78354
Sort 78353

Dobbelt lysspalte

På flange

Grafitgrå 78444
Sort 78443

Enkelt lysspalte

Grafitgrå 78454
Sort 78453

Dobbelt lysspalte

Lysstofrør, HF 40 W 40 W TC-L, 2G11 sokkel
For nedgravning

UDENDØRS

STICKS 900
H 900  MM · DESIGN:  SCHMIDT HAMMER LASSEN DESIGN

Materiale: Aluminium med grafitgrå lakering

Afskærmning: Med enkelt- eller dobbeltsidet lysspalte i opaliseret slagfast acryl

Montering: Leveres med jordanker Ø 108 mm for nedgravning eller på flange for
påboltning.

Tilslutning: Max. tilgang: 2 stk. 5x6 mm2 kabel, forkobling og 4 A sikring i sokkel

Klassifikation: IP 55, klasse II

Vægt: 15 kg

Farve- og lyskildevarianter:

START PRODUKTER NYHEDER BILLEDER PROFIL KONTAKT FORHANDLERLOGIN LANGUAGE

Terminal | Louis Poulsen

http://www.louispoulsen.com/dk/produkter/outdoor/lygter/terminal.aspx[06-01-2015 16:05:08]

Projekter

TERMINAL

Design: Jens Ammundsen, Vilhelm Lauritzen A/S & Jens Gudum, Jens Gudum ApS

Koncept: Armaturet udsender et indirekte nedadrettet lys. Ved hjælp af tre specialdesignede
topreflektorer (LDP) kan følgende lysfordelinger vælges: asymmetrisk vej, asymmetrisk park eller
rotationssymmetrisk.

Overflade: Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller grafitgrå med struktureret overflade,
pulverlakeret.

Materiale: Overskærm: Lys grå eller mørk grå optrykt aluminium. Reflektor: Anodiseret, optrukket
aluminium samt hvidmalet optrykt aluminium. Bundreflektor: Optrukket aluminium. Afskærmning:
Vakuumformet klar polykarbonat. Konsol: Optrukket aluminium.

Montering: Til mastetop: Ø 115mm. Klemmerække: 1x3x2,5mm² (Klasse I) eller 1x2x2,5mm² (Klasse
II). Klemmerækkeplacering: Under lygtehovedkonsollen. Forkoblingsplacering: I mastetop.

Vægt: Maks. 8kg.

Klasse: Tæthedsklasse IP66. Isolationsklasse I, II.

Information: Montering: Designet til Ø 115mm mast med vægtykkelse 3.2mm. Mast bestilles
separat. Der forefindes tre forskellige reflektorer; en rotationssymmetrisk, en asymmetrisk til
vejbelysning og en asymmetrisk til parkbelysning.

"

Sammen med AART designers har 
vi skabt SKY, en ny parklygte i et 
enkelt, stilrent design. Lyskilden 
er LED, som med sin placering i 
bunden af armaturet giver et be-
hageligt, indirekte lys, reflekteret 
af den hvælvede top. 
Parkarmaturets himmelstræbende 
form med hvælvet topplade har 
inspireret til navnet SKY. Lyset re-
flekteres og kommer ovenfra - fra 
himmelhvælvet.

SKY
Design: AART designers

www.focus-lighting.dk · www.foxdesign.se · www.akb-lighting.no

Det enkle designprincip, som er hjørnestenen i Focus Lightings for-
retningside, afspejles i schmidt hammer lassens Sticks 3000. Det 
sort- eller grålakerede lygtehus i aluminium brydes udelukkende af 
lysspalterne i opaliseret plast. Ved dagslys falder Sticks naturligt ind i 
miljøet; ved nattetide dominerer lyset og får omgivelserne til at træde 
i karakter. 

Sticks-familien består af den viste Sticks 3000 og en pullert på 90 cm, 
Sticks 900. Sticks armaturerne bestykkes med LED eller lysrør.

Sticks 3000 LED:
typE 14 W t8-900mm LED-tube (ttC-14Wt809-12)
EnErgiForbrug 14  W  (enkeltsidet)
brænDEtiD 40.000 timer
FarVEtEmpEratur 3000 Kelvin
FarVEgEngiVELSE min 70 ra
VirKningSgraD 53%

STICKS 3000 LED
Design: schmidt hammer lassen design

www.focus-lighting.dk · www.foxdesign.se · www.akb-lighting.no

Det enkle designprincip, som er hjørnestenen i Focus Lightings for-
retningside, afspejles i schmidt hammer lassens Sticks 3000. Det 
sort- eller grålakerede lygtehus i aluminium brydes udelukkende af 
lysspalterne i opaliseret plast. Ved dagslys falder Sticks naturligt ind i 
miljøet; ved nattetide dominerer lyset og får omgivelserne til at træde 
i karakter. 

Sticks-familien består af den viste Sticks 3000 og en pullert på 90 cm, 
Sticks 900. Sticks armaturerne bestykkes med LED eller lysrør.

Sticks 3000 LED:
typE 14 W t8-900mm LED-tube (ttC-14Wt809-12)
EnErgiForbrug 14  W  (enkeltsidet)
brænDEtiD 40.000 timer
FarVEtEmpEratur 3000 Kelvin
FarVEgEngiVELSE min 70 ra
VirKningSgraD 53%

STICKS 3000 LED
Design: schmidt hammer lassen design

www.focus-lighting.dk · www.foxdesign.se · www.akb-lighting.no

OPTIK
Afskærmnings type: Klar
Afskærmningsmateriale: PMMA
Gitter type:
Reflektor type: Højglans lakeret plast
Spredningsvinkel (°):
Blænding UGR:
Lysfordeling: Asymmetrisk

LYSKILDE
Armaturet leveres inkl. lyskilde: Ja
Lyskilde type: LED
Sokkel type:
Antal lyskilder:
Watt pr lyskilde (W):
Levetid i timer: 100.000 (L85/B10)
Lysstrøm i lumen (lm):
Lysudbytte (lm/W):
Lysstrøm ud af armaturet (lm): 2892
Lysudbytte ud af armaturet (lm/W): 108
Virkningsgrad (%):
Farvetemperatur: 4000
Farvegengivelse RA: 70
MacAdam nyværdi:

DIMENSIONER
Længde (mm): 620
Bredde (mm): 170
Højde (mm): 134
Diameter (mm):
Indbygningsdybde (mm):
Udskæringsmål - "Hulmål" (mm):
Min. afstand til bygningsdele over armatur (mm):
Min. afstand til bygningsdele under armatur (mm):
Vægt (kg): 4,5

ELEKTRISKE DATA
Spænding (V): 230
Driver / forkobling indbygget /
ekstern: Indbygget

Forkobling: LED Driver
Dæmpningsmetode: Astrodim
Armaturets samlede watt forbrug
(W): 26,5

Startstrøm (A):
Antal Armaturer pr. gruppe C13
(stk):

Tilslutning: Leveres incl. 10m
5x1mm²

Terminaler (mm²):
Mulighed for sløjfning: Nej

TEKNISKE DATA
Materiale: Alu
Farve: Grå (DB 702S)
Omgivelsestemperatur min (°C): -25
Omgivelsestemperatur max (°C): 50
Isolationsklasse: KL. II
Kapslingsklasse: IP66
Brudstyrke / IK klasse / Vandalklasse:
Fælles adgangsveje (°C):
Sensortype/beskrivelse:
Godkendelser: CE, ENEC, VDE
Specielt:

SL10 Mini II 26,5W/740 LED 2892lm/1446lm (100% 7230LM/70W) Ø60mm mastetop 10m 5x1mm2 kabel natsænkning 50% 8t (-2/ 6)

EAN: 4058352024829 Art. nr.: 5447628969 
Anvendelsesområde: Udendørs Montering: På Ø60 Mastetop / Mastearm
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Vialume 1 - L4 830 - Fagerhult

http://www.fagerhult.com/da/Produkter/Vialume/Vialume-1---L4-830/[10-02-2015 10:52:09]

Start / Produkter / Vialume / Vialume 1 - L4 830 - Fagerhult

Vialume 1 - L4 830
Design: ÅF Lighting og Tuxen Design.

Om Images Dokumenter

Montage
Armatur for montage på stolpe med stolpetop Ø
60 mm alternativt stolpearm Ø 42-48 mm.
Trinløs tiltfunktion ± 15º for tilpasning til
forskellige vejalternativer. Stolpehøjde 3-8 m.
Bemærk Stolpetop- eller -arm bestilles separat.
Se Tilbehør.

Tilslutning
Tilslutningskabel type H05RN-F. Leveres med
6 m kabel (4 linser) eller 8 m kabel (7 eller 9
linser). Programmerbare varianter leveres med
5-polet kabel. Halogenfrit kabel på
forespørgsel. Klasse I på forespørgsel.

Udførelse
Armaturhus, kølekrop, tiltmodul og stolpebeslag
i støbt aluminium. Rustfri skruer. Driver er
indbygget i armaturet. Plant glas (IK09) eller

Lysregulering
Fås med flere forskellige lysstyringsalternativer.

Brug Drop-down menu under Sortiment for at
se mulighederne.

Tilbehør
Se tilbehør og Stolper. Stolpetop beslag
bestilles separat.

Standard farve
Alugrå (RAL 9006, glans 50). Antracitgrå (Gris
900 Sablé), sort (RAL 9005) og hvid (RAL
9010, glans 50) på forespørgsel.

LED-information
830 = 3000 K, Ra 80. MacAdam 3. 303721-
303783: L90F10 100 000 h. 303785-303787:
L80F10 100 000 h.

Detaljer

L4: Optimeret
til
belysningsklass
e M5 (MEW5).
Forhold
bredde/højde:
~1-1,2.

L4

Steglös
tiltfunktion ±

Linser

Om Fagerhult Kontakt Fagerhult Group |  Dokument (0)
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Toldbod 290 Lygte | Louis Poulsen

http://www.louispoulsen.com/dk/produkter/outdoor/lygter/toldbod-290-lygte.aspx[06-01-2015 16:00:07]

TOLDBOD 290 LYGTE

Design: Louis Poulsen A/S

Koncept: Lyset er 100% nedadrettet, og på grund af den mathvide, lakerede inderside udsender
armaturet et blødt, diffuseret og komfortabelt lys. Armaturet opfylder full cut off- kriterierne.

Overflade: Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller sort med struktureret overflade,
pulverlakeret.

Materiale: Armaturhoved: Støbt aluminium. Afskærmning: Sprøjtestøbt klar polykarbonat. Mastetop:
Galvaniseret, stål.

Montering: Til mastetop: Ø 48mm eller ø 60mm. Installationskabel: 3,5m 3x1mm² (Klasse I) eller
3,5m 2x1mm² (Klasse II). Klemmerække: 1x3x2,5mm². Klemmerækkeplacering: I lygtehovedet.
Forkobling: Ja (kun klasse I). Forkoblingsplacering: I lygtehovedet (til 26W/32W/42W TC-TEL).

Vægt: Maks. 6kg.

Klasse: Tæthedsklasse IP44. Isolationsklasse I, II. IK08.

Information: Montering: For mast Ø 48mm eller Ø 60mm. Forkoblingsudstyr til isolationsklasse I og II
damplamper skal bestilles separat og placeres i mast. For at få den mest optimale designløsning
foreslås an-vendelse af den ovenfor nævnte mast med et lygtehoved beregnet til Ø 48mm mastetop og
en ydre diameter på Ø 60mm for både mast og mastetop. Bemærk at for den aluminiumsfarvede
version at mastetop og mast er galvaniserede og med tiden vil oxidere og danne et tyndt zinkoxidlag.
Dette kan med tiden resultere i en ujævn overflade. Denne proces kan allerede være begyndt, når
produktet bliver leveret. Det dannede zinkoxidlag beskytter galvaniseringen mod yderligere korrosion.
Mast bestilles separat.

"

Toldbod 290 
Parklampe  m. LED 

Lysvirkning:  Afskærmet / nedadrettet  

Producent beskrivelse: Lyset er 100% nedadrettet, og på 
grund af den mathvide, lakerede inderside udsender ar-
maturet et blødt, diffuseret og komfortabelt lys. Armaturet 
opfylder full cut off- kriterierne. 

Louis Poulsen A/S                                     www.louispoulsen.com 

Terminal | Louis Poulsen

http://www.louispoulsen.com/dk/produkter/outdoor/lygter/terminal.aspx[06-01-2015 16:05:08]

Projekter

TERMINAL

Design: Jens Ammundsen, Vilhelm Lauritzen A/S & Jens Gudum, Jens Gudum ApS

Koncept: Armaturet udsender et indirekte nedadrettet lys. Ved hjælp af tre specialdesignede
topreflektorer (LDP) kan følgende lysfordelinger vælges: asymmetrisk vej, asymmetrisk park eller
rotationssymmetrisk.

Overflade: Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller grafitgrå med struktureret overflade,
pulverlakeret.

Materiale: Overskærm: Lys grå eller mørk grå optrykt aluminium. Reflektor: Anodiseret, optrukket
aluminium samt hvidmalet optrykt aluminium. Bundreflektor: Optrukket aluminium. Afskærmning:
Vakuumformet klar polykarbonat. Konsol: Optrukket aluminium.

Montering: Til mastetop: Ø 115mm. Klemmerække: 1x3x2,5mm² (Klasse I) eller 1x2x2,5mm² (Klasse
II). Klemmerækkeplacering: Under lygtehovedkonsollen. Forkoblingsplacering: I mastetop.

Vægt: Maks. 8kg.

Klasse: Tæthedsklasse IP66. Isolationsklasse I, II.

Information: Montering: Designet til Ø 115mm mast med vægtykkelse 3.2mm. Mast bestilles
separat. Der forefindes tre forskellige reflektorer; en rotationssymmetrisk, en asymmetrisk til
vejbelysning og en asymmetrisk til parkbelysning.

"

L P Terminal 
Parklampe m. LED eller halogen lyskilde

Lysvirkning: nedad-reflekteret med eller uden ret-
ningsorientering. Delvist rundstrålende  
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Flindt Pullert 
m. LED 

Lysvirkning: 
Nedadrettet, ret-
ningsbestemt 

Bysted | Louis Poulsen

http://www.louispoulsen.com/dk/produkter/outdoor/pullerter/bysted.aspx[15-01-2015 09:14:59]

Projekter

BYSTED

Design: Peter Bysted

Koncept: Armaturet udsender et nedadrettet lys. Lamellerne er hvidlakerede på indersiden for bedre
at reflektere lyset, og der dannes et markant lysmønster symmetrisk omkring armaturet.

Overflade: Corten stål, rå.

Materiale: Armaturhoved: Støbt jern. Fodplade: Corten stål. Pullertmast: Corten stål.

Montering: Jordanker: Ja. Klemmerækkeplacering: I masten. Sløjfning: Godkendt, maks. 5x6mm².

Vægt: Maks. 42,5kg.

Klasse: Tæthedsklasse IP44. Isolationsklasse I, II.

Information: Leveres uden sikringsindsats og kabel.

"

Bysted

Pullertlampe

Lysvirkning: Nedadrettet- ikke retningsbestemt.  

Louis Poulsen A/S                                                             www.louispoulsen.com 
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Sammen med AART designers har 
vi skabt SKY, en ny parklygte i et 
enkelt, stilrent design. Lyskilden 
er LED, som med sin placering i 
bunden af armaturet giver et be-
hageligt, indirekte lys, reflekteret 
af den hvælvede top. 
Parkarmaturets himmelstræbende 
form med hvælvet topplade har 
inspireret til navnet SKY. Lyset re-
flekteres og kommer ovenfra - fra 
himmelhvælvet.

SKY
Design: AART designers

www.focus-lighting.dk · www.foxdesign.se · www.akb-lighting.no

Focus NYX 
Parklampe m. LED

Lysvirkning: nedadrettet 
retningsbestemt

Focus Sticks  3000 eller 900 
Parklampe /  pullert m. LED

Lysvirkning: udadrettet 
delvist retningsbestemt

Focus SKY PARK 
Parklampe m. LED
Lysvirkning: nedad-reflekteret 
lysafgivelse. Delvist rundstrå-
lende: 
Producent beskrivelse: Lyskilden er 
LED, som med sin placering i bun-
den af armaturet giver et behageligt, 
indirekte lys, reflekteret og afgrænset 
af den hvælvede top. Vi benytter LED 
som foruden lang levetid og høj drifts-
sikkerhed giver fleksibilitet med mulig-
hed for forskellige farvetemperaturer 
og farvegengivelse helt op til 90 Ra.

Nyx 330 Lygtehoved Ø 330 mm - Focus Lighting

http://www.focus-lighting.dk/showproduct.php?productId=26[19-01-2015 11:03:55]

UDENDØRS

NYX 330 LYGTEHOVED
Ø  330  MM · DESIGN:  VILHELM LAURITZEN AS

Nyx 330 findes som vægarmatur og som lygtehoved til montering på 3-6 meter
master. Der kan monteres flere lygter på én mast. Som de øvrige armaturer i
serien fås lygtehovedet i sort og to grå farvevarianter, som begge passer til
galvaniserede standardmaster. Armaturerne er enkle, udført i støbt aluminium
med afskærmning i klart polycarbonat. Bestykkes med LED eller andre
lyskildetyper og forskellige reflektortyper, som giver mulighed for et behageligt,
blændfrit lys, uanset mastehøjden. 
Se Nyx 330 på DOLL Living Lab i Albertslund.

START PRODUKTER NYHEDER BILLEDER PROFIL KONTAKT FORHANDLERLOGIN LANGUAGE

Nyx 330 Lygtehoved - Ø 330 mm | Design: Vilhelm Lauritzen AS
2 / 30

Sticks 900 H 900 mm - Focus Lighting

http://www.focus-lighting.dk/showproduct.php?productId=9#specifications[15-01-2015 15:04:12]

LED, armatur uden LED
komponenter
For nedgravning

Grafitgrå 78344
Sort 78343

Enkelt lysspalte

Grafitgrå 78354
Sort 78353

Dobbelt lysspalte

På flange

Grafitgrå 78444
Sort 78443

Enkelt lysspalte

Grafitgrå 78454
Sort 78453

Dobbelt lysspalte

Lysstofrør, HF 40 W 40 W TC-L, 2G11 sokkel
For nedgravning

UDENDØRS

STICKS 900
H 900  MM · DESIGN:  SCHMIDT HAMMER LASSEN DESIGN

Materiale: Aluminium med grafitgrå lakering

Afskærmning: Med enkelt- eller dobbeltsidet lysspalte i opaliseret slagfast acryl

Montering: Leveres med jordanker Ø 108 mm for nedgravning eller på flange for
påboltning.

Tilslutning: Max. tilgang: 2 stk. 5x6 mm2 kabel, forkobling og 4 A sikring i sokkel

Klassifikation: IP 55, klasse II

Vægt: 15 kg

Farve- og lyskildevarianter:

START PRODUKTER NYHEDER BILLEDER PROFIL KONTAKT FORHANDLERLOGIN LANGUAGE

Det enkle designprincip, som er hjørnestenen i Focus Lightings for-
retningside, afspejles i schmidt hammer lassens Sticks 3000. Det 
sort- eller grålakerede lygtehus i aluminium brydes udelukkende af 
lysspalterne i opaliseret plast. Ved dagslys falder Sticks naturligt ind i 
miljøet; ved nattetide dominerer lyset og får omgivelserne til at træde 
i karakter. 

Sticks-familien består af den viste Sticks 3000 og en pullert på 90 cm, 
Sticks 900. Sticks armaturerne bestykkes med LED eller lysrør.

Sticks 3000 LED:
typE 14 W t8-900mm LED-tube (ttC-14Wt809-12)
EnErgiForbrug 14  W  (enkeltsidet)
brænDEtiD 40.000 timer
FarVEtEmpEratur 3000 Kelvin
FarVEgEngiVELSE min 70 ra
VirKningSgraD 53%

STICKS 3000 LED
Design: schmidt hammer lassen design

www.focus-lighting.dk · www.foxdesign.se · www.akb-lighting.no

Focus Lightning                                                       www.focus-lighting.dk
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Thorn Avenue F
Parklampe m. LED 

Fotos viser armaturet på 
henh. alm. og special Thorn 
alu.mast. (anbefales)

Lysvirkning: nedadret-
tet lysafgivelse. Delvist 
rundstrålende 

Thorn Adelie 
Pullertlampe /  marke-
ringslys m. LED

Lysvirkning: nedad-
reflekteret lysafgi-
velse.  

Thorn Lightning                                                                                  www.thornlighting.dk
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Veksø Lightning         ww.veksoe.com 

Veksø Cover
Pullertlampe  m. LED

Lysvirkning: nedad / udad-re-
flekteret lysafgivelse. Reflektor 
kan udformes m.h.p.  asymme-
trisk  lysafgivelse.
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900

ø100 ø100

550

Dette er et printvenligt produktblad. Rekvirér katalog på mail@ghform.dk  Side 2/2

HL.10.4011

HL.10.4011 HL.10.4011

HL.10.4012HL.10.4002

HL.10.4012

www.ghform.dk

PLAZA PULLERTLAMPE

Pullertlampen er udført i kraftig godstykkelse, støbt i ét stykke. Der er 
således ingen enkeltdele, der kan ødelægges. 

Erfaringsmæssigt kan Plaza Pullertlamper opstilles med en indbyrdes 
afstand på 7,5 m langs med en 2,5 m bred sti for opnåelse af vej- 
klasse E2. GH form kan foretage lysberegninger efter fremsendt  
projektmateriale.

Pullertlampen leveres med kompaktlysrør som standard. Der er tillige 
udviklet LED-indsatser til Plaza Pullertlampe. Lyset er inddækket med 
slagfast polykarbonat.

��������������������������������������������������������������
egner sig til meget krævende miljøer, kystnære såvel som bymæssige. 
Pullertlampen monteres på et fundament med produktnummer
GH.13.1004. Hvor det ikke er muligt at komme ned i dybden, har  
GH���������������������������������������

HL.10.4001 Plaza Pullertlampe 550 

Ubehandlet støbejern

HL.10.4002 Plaza Pullertlampe 550 

Behandlet støbejern

HL.10.4003 Plaza Pullertlampe 550 

Behandlet stål

HL.10.4011 Plaza Pullertlampe 900 

Ubehandlet støbejern

HL.10.4012 Plaza Pullertlampe 900 

Behandlet støbejern

HL.10.4013 Plaza Pullertlampe 900 

Behandlet stål

HL.10.4011 Henning Larsen

    Henning Larsen 091

GH Form                      www.ghform.dk 

Plaza pullert
( høj / lav / ubehandlet/ lakeret )
Pullertlampe m. LED

Lysvirkning: rundstrålende / 
nedadrettet 
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Philips Lightning                                          www.lighting.philips.com
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Solar:  Gade- og vejbelysning                                                      www.solarlight.dk

Fagerhult :   Gade- og vejbelysning                                             www.fagerhult.com
Vialume 1 - L4 830 - Fagerhult

http://www.fagerhult.com/da/Produkter/Vialume/Vialume-1---L4-830/[10-02-2015 10:52:09]

Start / Produkter / Vialume / Vialume 1 - L4 830 - Fagerhult

Vialume 1 - L4 830
Design: ÅF Lighting og Tuxen Design.

Om Images Dokumenter

Montage
Armatur for montage på stolpe med stolpetop Ø
60 mm alternativt stolpearm Ø 42-48 mm.
Trinløs tiltfunktion ± 15º for tilpasning til
forskellige vejalternativer. Stolpehøjde 3-8 m.
Bemærk Stolpetop- eller -arm bestilles separat.
Se Tilbehør.

Tilslutning
Tilslutningskabel type H05RN-F. Leveres med
6 m kabel (4 linser) eller 8 m kabel (7 eller 9
linser). Programmerbare varianter leveres med
5-polet kabel. Halogenfrit kabel på
forespørgsel. Klasse I på forespørgsel.

Udførelse
Armaturhus, kølekrop, tiltmodul og stolpebeslag
i støbt aluminium. Rustfri skruer. Driver er
indbygget i armaturet. Plant glas (IK09) eller

Lysregulering
Fås med flere forskellige lysstyringsalternativer.

Brug Drop-down menu under Sortiment for at
se mulighederne.

Tilbehør
Se tilbehør og Stolper. Stolpetop beslag
bestilles separat.

Standard farve
Alugrå (RAL 9006, glans 50). Antracitgrå (Gris
900 Sablé), sort (RAL 9005) og hvid (RAL
9010, glans 50) på forespørgsel.

LED-information
830 = 3000 K, Ra 80. MacAdam 3. 303721-
303783: L90F10 100 000 h. 303785-303787:
L80F10 100 000 h.

Detaljer

L4: Optimeret
til
belysningsklass
e M5 (MEW5).
Forhold
bredde/højde:
~1-1,2.

L4

Steglös
tiltfunktion ±

Linser

Om Fagerhult Kontakt Fagerhult Group |  Dokument (0)

Vialume 1 - L4 830 - Fagerhult

http://www.fagerhult.com/da/Produkter/Vialume/Vialume-1---L4-830/[10-02-2015 10:52:09]

Start / Produkter / Vialume / Vialume 1 - L4 830 - Fagerhult

Vialume 1 - L4 830
Design: ÅF Lighting og Tuxen Design.

Om Images Dokumenter

Montage
Armatur for montage på stolpe med stolpetop Ø
60 mm alternativt stolpearm Ø 42-48 mm.
Trinløs tiltfunktion ± 15º for tilpasning til
forskellige vejalternativer. Stolpehøjde 3-8 m.
Bemærk Stolpetop- eller -arm bestilles separat.
Se Tilbehør.

Tilslutning
Tilslutningskabel type H05RN-F. Leveres med
6 m kabel (4 linser) eller 8 m kabel (7 eller 9
linser). Programmerbare varianter leveres med
5-polet kabel. Halogenfrit kabel på
forespørgsel. Klasse I på forespørgsel.

Udførelse
Armaturhus, kølekrop, tiltmodul og stolpebeslag
i støbt aluminium. Rustfri skruer. Driver er
indbygget i armaturet. Plant glas (IK09) eller

Lysregulering
Fås med flere forskellige lysstyringsalternativer.

Brug Drop-down menu under Sortiment for at
se mulighederne.

Tilbehør
Se tilbehør og Stolper. Stolpetop beslag
bestilles separat.

Standard farve
Alugrå (RAL 9006, glans 50). Antracitgrå (Gris
900 Sablé), sort (RAL 9005) og hvid (RAL
9010, glans 50) på forespørgsel.

LED-information
830 = 3000 K, Ra 80. MacAdam 3. 303721-
303783: L90F10 100 000 h. 303785-303787:
L80F10 100 000 h.

Detaljer

L4: Optimeret
til
belysningsklass
e M5 (MEW5).
Forhold
bredde/højde:
~1-1,2.

L4

Steglös
tiltfunktion ±

Linser

Om Fagerhult Kontakt Fagerhult Group |  Dokument (0)

OPTIK
Afskærmnings type: Klar
Afskærmningsmateriale: PMMA
Gitter type:
Reflektor type: Højglans lakeret plast
Spredningsvinkel (°):
Blænding UGR:
Lysfordeling: Asymmetrisk

LYSKILDE
Armaturet leveres inkl. lyskilde: Ja
Lyskilde type: LED
Sokkel type:
Antal lyskilder:
Watt pr lyskilde (W):
Levetid i timer: 100.000 (L85/B10)
Lysstrøm i lumen (lm):
Lysudbytte (lm/W):
Lysstrøm ud af armaturet (lm): 2892
Lysudbytte ud af armaturet (lm/W): 108
Virkningsgrad (%):
Farvetemperatur: 4000
Farvegengivelse RA: 70
MacAdam nyværdi:

DIMENSIONER
Længde (mm): 620
Bredde (mm): 170
Højde (mm): 134
Diameter (mm):
Indbygningsdybde (mm):
Udskæringsmål - "Hulmål" (mm):
Min. afstand til bygningsdele over armatur (mm):
Min. afstand til bygningsdele under armatur (mm):
Vægt (kg): 4,5

ELEKTRISKE DATA
Spænding (V): 230
Driver / forkobling indbygget /
ekstern: Indbygget

Forkobling: LED Driver
Dæmpningsmetode: Astrodim
Armaturets samlede watt forbrug
(W): 26,5

Startstrøm (A):
Antal Armaturer pr. gruppe C13
(stk):

Tilslutning: Leveres incl. 10m
5x1mm²

Terminaler (mm²):
Mulighed for sløjfning: Nej

TEKNISKE DATA
Materiale: Alu
Farve: Grå (DB 702S)
Omgivelsestemperatur min (°C): -25
Omgivelsestemperatur max (°C): 50
Isolationsklasse: KL. II
Kapslingsklasse: IP66
Brudstyrke / IK klasse / Vandalklasse:
Fælles adgangsveje (°C):
Sensortype/beskrivelse:
Godkendelser: CE, ENEC, VDE
Specielt:

SL10 Mini II 26,5W/740 LED 2892lm/1446lm (100% 7230LM/70W) Ø60mm mastetop 10m 5x1mm2 kabel natsænkning 50% 8t (-2/ 6)

EAN: 4058352024829 Art. nr.: 5447628969 
Anvendelsesområde: Udendørs Montering: På Ø60 Mastetop / Mastearm

OPTIK
Afskærmnings type: Klar
Afskærmningsmateriale: PMMA
Gitter type:
Reflektor type: Højglans lakeret plast
Spredningsvinkel (°):
Blænding UGR:
Lysfordeling: Asymmetrisk

LYSKILDE
Armaturet leveres inkl. lyskilde: Ja
Lyskilde type: LED
Sokkel type:
Antal lyskilder:
Watt pr lyskilde (W):
Levetid i timer: 100.000 (L85/B10)
Lysstrøm i lumen (lm):
Lysudbytte (lm/W):
Lysstrøm ud af armaturet (lm): 2892
Lysudbytte ud af armaturet (lm/W): 108
Virkningsgrad (%):
Farvetemperatur: 4000
Farvegengivelse RA: 70
MacAdam nyværdi:

DIMENSIONER
Længde (mm): 620
Bredde (mm): 170
Højde (mm): 134
Diameter (mm):
Indbygningsdybde (mm):
Udskæringsmål - "Hulmål" (mm):
Min. afstand til bygningsdele over armatur (mm):
Min. afstand til bygningsdele under armatur (mm):
Vægt (kg): 4,5

ELEKTRISKE DATA
Spænding (V): 230
Driver / forkobling indbygget /
ekstern: Indbygget

Forkobling: LED Driver
Dæmpningsmetode: Astrodim
Armaturets samlede watt forbrug
(W): 26,5

Startstrøm (A):
Antal Armaturer pr. gruppe C13
(stk):

Tilslutning: Leveres incl. 10m
5x1mm²

Terminaler (mm²):
Mulighed for sløjfning: Nej

TEKNISKE DATA
Materiale: Alu
Farve: Grå (DB 702S)
Omgivelsestemperatur min (°C): -25
Omgivelsestemperatur max (°C): 50
Isolationsklasse: KL. II
Kapslingsklasse: IP66
Brudstyrke / IK klasse / Vandalklasse:
Fælles adgangsveje (°C):
Sensortype/beskrivelse:
Godkendelser: CE, ENEC, VDE
Specielt:

SL10 Mini II 26,5W/740 LED 2892lm/1446lm (100% 7230LM/70W) Ø60mm mastetop 10m 5x1mm2 kabel natsænkning 50% 8t (-2/ 6)

EAN: 4058352024829 Art. nr.: 5447628969 
Anvendelsesområde: Udendørs Montering: På Ø60 Mastetop / Mastearm
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vejledninger og krav til ekstern belysningsrådgiver

Vejtype Billede Fabrikat/ navn Montage Bemærkninger Belysningsprincip
Trafikveje Focus

NYX 450
LED

LPH: 7‐8 m
Montage på 
rundkonisk 
mast

Philips Iridium 3 LPH: 7‐8 m
Montage på 
rundkonisk 
mast

Philips Kbh, Stor
LED

LPH: 7‐8 m
Montage på 
rundkonisk 
mast med 
0,5m buet 
arm

Lokalveje, 
fordelingsveje

Focus
NYX 330
LED

LPH: 5‐6 m
Montage på 
rundkonisk 
mast

Philips 
Iridium 2

LPH: 5‐6 m
Montage på 
rundkonisk 

Odder Kommune

4000K, Ra > 80

3000K, Ra > 80

mast

Fagerhult, 
Vialume 1 L4

LPH: 5‐6 m
Montage på 
Specieal mast

Philips Kbh, Lille
LED

LPH: 5‐6 m
Montage på 
rundkonisk 
mast med 
0,5m buet 
arm

05‐10‐2016
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vejledninger og krav til ekstern belysningsrådgiver

Vejtype Billede Fabrikat/ navn Montage Bemærkninger Belysningsprincip
Lokalveje, 
boligveje

Focus
NYX 330 LED

LPH: 3,5‐5 m
Montage på 
rundkonisk 
mast
Top

Solar
SL10, LED

LPH: 3,5‐5 m
Montage på 
rundkonisk 
mast
horisontalt /
vertikalt

Philips Kbh, Lille LPH: 3,5‐5 m
Montage på 
rundkonisk 
mast med 
0,5m buet 
arm

City Swan 
LED

LPH: 3,5‐5 m
Montage på 
rundkonisk 
mast med 
0,5m buet 
arm

3000K, Ra > 80

Odder Kommune

05‐10‐2016

Vejtype Billede Fabrikat/ navn Montage Bemærkninger Belysningsprincip
Focus
SKY Park, LED

LPH: 3‐4,5 m
Montage på 
rundkonisk 
mast
/ specialmast

Thorn
Avenue F2, LED

LPH: 3‐4,5 m
Montage på 
rundkonisk 
mast

LP
Terminal, 150 W 
HIT

LPH: 3‐4,5 m
Montage på 
rundkonisk 
mast
/ specialmast

LP
Tolbod 290 Lygte, 
26W TC

LPH: 3‐4,5 m
Montage på 
special mast

Pladser 3000K, Ra > 86

Odder Kommune

05‐10‐2016
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vejledninger og krav til ekstern belysningsrådgiver

Vejtype Billede Fabrikat/ navn Montage Bemærkninger Belysningsprincip
Focus
NYX 330
LED

LPH: 3‐4,5 m
Montage på 
rundkonisk 
mast

Focus
SKY Park, LED

LPH: 3‐4,5 m
Montage på 
rundkonisk 
mast

Thorn
Avenue F2, LED

LPH: 3‐4,5 m
Montage på 
rundkonisk 
mast

LP
Bysted
1*26W TC

LPH: Pullert

LP
Flindt Pullert
1*14W LED

LPH: Pullert

3000K, Ra > 85

Odder Kommune

Stier

1 14W LED

Focus
Sticks 900
14W LED

LPH: Pullert

Thorn
Adelie Pullert
14W LED

LPH: Pullert

Weksø
Cover L702
19W LED

LPH: Pullert

05‐10‐2016



Hvilken mastetype hvor ?

I Odder Kommune er der anvendt gittermaster, koniske rørmaster, bertlede 
rørmaster, træmaster samt enkelte malede aluminium master til vejbelysning.
Der er ca. 300 stk.  gittermaster, ca. 700 stk. bertlede rørmaster og ca. 40 stk 
træmaster ud af ca. 4.400 master.

Auras strategi for de forskellige mastetyper fremgår af nedenstående : 

Konisk rørmaster anvendes ved:
1.    Nye vejbelysningsanlæg
2.    Renoveringsopgaver på eksisterende vejbelysningsanlæg.

Gittermaster udskiftes ved: 
1.    kabellægning af luftledninger og etablering af nyt vejbelysningsanlæg.
2.    Ønske om renovering af hele vejbelysningsanlægget med nye master og 
belysning. Eksempelvis hvor hele eller dele af vejen renoveres, udvides eller 
ombygges.

Gittermaster genanvendes ved:
1.    Energirenovering af anlægget med nye LED armaturer
2.    Gittermasten anvendes evt. med en kort lodret rørarm til montage af 
armaturet.

Træmaster udskiftes ved:
1.    Inden for en kort tidshorisont (0-3 år).
2.    Påvisning af råd i masterne.

Bertlede rørmaster udskiftes ved:
1.    Ønske om renovering af hele vejbelysningsanlægget med nye master og 
belysning. Eksempelvis hvor hele eller dele af vejen / stisystemet renoveres, 
udvides eller ombygges. Generelt søges bertlede master udskiftet til koniske 
( eller i mindre omfang lige ) rørmaster. 

side 17strategier  for masteudskiftning   17
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Vejprofil ( V.P. 1 ) , stier med pullerter 
Stier i beboelsesområder
belysningsklasse: Punktbelysning , Ledelys
Lyspunktshøjde LPH : 1 meter

Vejprofil ( V.P. 2 ), stier med vejarmaturer
Stier i beboelsesområder
belysningsklasse: E2
Lyspunktshøjde LPH : 3 - 4,5 meter

Vejprofil ( V.P. 3 ), lokalveje
Primære veje i byområder
belysningsklasse: E2
Lyspunktshøjde LPH : 5 - 7 meter

Vejprofil ( V.P. 3 ), boligveje
Boligveje i byområder
belysningsklasse: E2
Lyspunktshøjde LPH : 3.5 - 6 meter

Vejprofil ( V.P. 4 ) trafikveje
primære veje
belysningsklasse L7wb
Belysningskalsse sideareal E 2
Lyspunktshøjde LPH : 7 - 11 m.

Eksakte data

vejprofiler   retningslinjer for opstilling af master i relation til vejprofilet



side 19oversigt mastetyper    19visuelle udtryk: mast / armatur

Mastehøjden og antallet har betydning for belysningsanlægget tekni-
ske og æstetiske værdier. 

Mast og armatur udgør en designmæssig helhed som bør overvejes i 
forhold til områdekarakteren og vejtypen. Her grafisk afbildning af en 
række gængse mastetyper. 
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 20vejledninger og krav til ekstern belysningsrådgiver

Retningslinier og standarder for nye vejbelysningsanlæg i Odder Kom-
mune  

 
De beskrevne krav er gældende i Odder Kommune i forbindelse med etablering af nye vejbelys-
ningsanlæg. 

I forbindelse med private byggemodninger og anlægsprojekter skal der jf. vejlovgivningen fremsen-
des vejprojekt til godkendelse hos Odder Kommune.

Som en del af projektet skal der bl.a. fremsendes et vejbelysningsprojekt til godkendelse.

A. Vejbelysningsprojekt:

Vejbelysningsprojektet skal som minimum bestå af:

•	 Vejbelysningsplan med alle sti-, plads- og vejanlæg visende (målsat) placering af belys-
ningsmaster og kabler. 

•	 Tværprofil med angivelse af (målsat) placering af elforsyningsledningerne og kabler.

Lysberegninger der dokumenterer at belysningsanlægget opfylder kravene til E2-klasse for bolig-
veje og stamveje.  Andre veje i henhold til krav der fastsættes og oplyses af Odder Kommune.

Vejbelysningsprojektet og det udførte anlæg skal tilgodese følgende:

1. Overholdelse af krav til etablering af vej-, sti- og pladsbelysning som normalt fremgår af 
lokalplanen for området  herunder højden af masterne / lyspunktshøjden. Tilladelse til æn-
dring af mastehøjden / lyspunktshøjden der medfører dispensation- i relation til den gælden-
de lokalplan for området skal indhentes hos Odder Kommune.  Fremgår  mastehøjden ikke  
af lokalplanen skal  de relevante højdemål oplyses ved Odder Kommune.

2. Anlægget skal tilsluttes den i området eksisterende offentlige belysning idriftsat med nat-
slukning eller med dæmpning efter nærmere aftale med Odder Kommune.

3. Som hovedregel skal anlægget tilsluttes det eksisterende vejbelysningsanlæg, der grænser 
til området. Alternativt skal anlægget skal anlægget tilsluttes i nyt vejbelysnings-kontaktor-
skab med måler , ifølge nærmere aftale med AURA. Kontaktorskabet skal være fabrikat 
ABB, type CDC200, PK 48 

4. Armaturer og sikringsindsats skal være klasse II.

5. Master  skal  være udført i henhold til DS 412 stålkonstruktion , konstruktionsklasse 1 og 
være varmforzinket i henhold til DS / ISO 1461.

6. Kabelanlægget skal etableres med kabel som 4x6 NOIKX eller bedre.

7. Kabel- og ledningsanlægget skal udføres i henhold til DS 475 ”Norm for etablering af led-
ningsanlæg i jord” samt i henhold til ”Standard regulativ for udførelse af ledningsarbejder og 
andre arbejder i og over veje”.

8. Master for nedgravning skal monteres i henhold til masteleverandørens anvisninger.

9. Anlægget skal etableres gennem godkendt autoriseret elinstallatør.

10. Der skal anvendes armaturer og master som angivet i ”Vejledning om udendørs belysning i 
Odder Kommune”.
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B. Kriterier for overtagelse af drift og vedligeholdelse:

Såfremt den private bygherre for en byggemodning eller et vejanlæg ønsker at kommunen skal 
overtage driften og vedligeholdelsen af vejbelysningen skal følgende krav tilgodeses:

1. Vejbelysningen skal  være udført i forhold til projektgodkendelsen , herunder skal der være 
anvendt armaturer og master som angivet i nærværende vejledning. (højde, koniske/ lige)

2. Der skal gennemføres en aflevering med deltagelse af Odder Kommune hvor eventuelle 
fejl og mangler påpeges ved afleveringsforretningen. 

3. Underskrevet afleveringsprotokol foreligger med dokumentation for at eventuelle fejl og 
mangler er udbedret. Hvis belysningsanlægget ikke overtages af kommunen umiddelbart 
efter den gennemførte afleveringsforretning skal der ved den senere overtagelse gennem-
føres en mangelgennemgang og en eventuel udbedring af fejl / mangler før Odder Kom-
mune overtager driften og vedligeholdelsen

4. Kvalitetssikrings-dokumentation foreligger med ajourførte projekttegninger (”som udført”-
tegninger). Tegninger skal afleveres i digitalt format (Autocad dwg. filer)

5. Byggemodningsarbejdet er færdigudført (dvs. at veje-, sti-, og pladsanlæg er færdigt, ( hvor 
der er gadebelysningsanlæg) inkl. kantsten, kørebanebelægning , fortovs-stibelægning, ra-
batarealer, beplantning. Det er dog ikke et krav, at det afsluttende slidlagsarbejde er udført.

6. Mindst 75 % af grundene er bebygget.

7. Vejen, hvor belysningsanlægget er etableret, skal betjene mindst 4 parceller.

8. Der foreligger en ansøgning til Odder Kommune fra den private bygherre for byggemod-
ningsarbejdet med anmodning om at overtage driften og vedligeholdelsen af vejbelysnings-
anlægget.

9. Det er den private bygherre der bærer den fulde drift og vedligeholdelses forpligtelse for 
vejbelysningsanlægget indtil Kommunen overtager denne forpligtelse.


