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Til Torben Gleesborg 
 
 
Status på fornyelse af gadebelysningen. 
 
Lokaludvalgsformændene efterspurgte på Mødeforum d. 4. november, 
mere information om belysningsmasterplanen og udrulningen af 
denne i deres lokalområder. 
   
Projektet for udskiftning af gadebelysningen omfatter ca. 20.000 
lyspunkter (gadelamper) svarende til ca. 50 % af belysningen i 
Københavns Kommune.  
 
Disser fordeler sig på ca. 8000 stk. hvor der skal skiftes både mast og 
lampe og 12.000 stk. hvor det kun er lampen der skiftes.  
 
De 8000 stk. befinder sig primært i villakvarterene rundt om i byen og 
består af gamle lysstofrørslamper og lign. på gamle træ-, beton- og 
gittermaster. 
 
De øvrige 12.000 stk. er lamper, der i dag typisk hænger i wire 
(enkelte på eksisterende master) på det overordnede vejnet, 
brokvartererne og Indre By.  
 
Opgaven med at skifte både lamper og master er den der tager længst 
tid. og vil være det arbejde, der vil være mest synligt i bybilledet.   
 
Forvaltningen har valgt at opdele udskiftningen af belysningen i to 
spor, da der er stor forskel i udførelsen. 
 
Et spor for de 8000 master og lamper, da dette omfatter opgravning ud 
for den enkelte mast og et spor for de 12.000 lamper, der typisk kan 
klares med en liftvogn på stedet.  
 
Tidsplan 
8000 lamper og master. 
Forvaltningens tidsplan er på nuværende tidspunkt: 
Brønshøj Husum ca. 2100 stk.: nov. 2014 – april 2015. 
Vanløse ca. 1700 stk.:  jan./feb.  – juni 2015 
Bispebjerg ca. 700 stk.:  april – maj 2015 
Valby ca. 1300 stk.:  juni – okt. 2015 
Amager vest ca. 1000 stk.:  juni – okt. 2015  
Amager øst ca. 1000 stk.:  okt. – dec. 215 
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Vesterbro/Kgs. Enghave,  
Nørrebro og Østerbro ca. 200 stk.:    okt. 2015 
 
Forud for arbejderne på de private fællesveje, hvor størstedelen af de 
8000 står, bliver grundejerne partshørt. Denne parthøring sker før der 
udstedes en gravetilladelse til den udførende entreprenør. 1-2 uger før 
opstart omdeler entreprenøren desuden et postkort hvor de nye lamper 
er vist. Kortet har desuden henvisning til kommunens hjemmeside, 
hvor man kan læse mere om projektet, samt kontaktoplysninger for 
den udførende entreprenør.  
 
12.000 gadelamper på eksisterende ophæng (wire, eksisterende 
master mm.) 
Disse lamper udskiftes 1:1 i deres eksisterende ophæng. Arbejdet sker 
løbende med liftvogne. 
 
Indre By ca. 1500 stk.  maj-sep. 2015  
 
Resten af byen er opdelt i 4 dele, der ikke nødvendigvis følger 
bydelene, men tager udgangspunkt i vejene.  
 
Nord – Vest     april – juni 2015  
Syd –Vest     juni – sep. 2015 
Øst    juli – okt. 2015 
Syd – Øst   sep – nov. 2015 
 
 


