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Ny gadebelysning øger trygheden i dit område 
Aarhus Kommune er i gang med at udskifte 29.000 gamle kviksølvlamper 
med ny, energieffektiv LED-teknologi. Turen er nu kommet til Skødstrup og 
Løgten. 
 
Udskiftningen vil øge trafiksikkerheden og trygheden i dit nabolag, da den 
nye LED-belysning vil blive dæmpet i nattetimerne i stedet for den 
nuværende løsning, hvor hver anden gadelampe slukkes. 
 
Energirenoveringsprojektet er et vigtigt led i Aarhus Kommunes vision om at 
være CO2 neutral i 2030. Vi forventer, at udskiftningen af de nedslidte 
kviksølvlamper giver et fald i elforbruget på over 30 %. Det svarer til cirka 
1.500 husstandes årlige elforbrug.  
 
Hvad skal vi i gang med? 
I december 2017 til februar 2018 skifter vi alle kviksølvlamper i Skødstrup og 
Løgten. Arbejdet udføres af Eniig A/S og sker via en kurvelift. Udskiftningen 
af én lampe tager et par timer for montørerne.  
 
Samtidig skifter vi alle træmaster - og i enkelte tilfælde også stålmaster. Hvis 
det er muligt, retter vi skæve master op undervejs. I de værste tilfælde vil det 
blive gjort på et senere tidspunkt. 
 
Hvad betyder det for dig? 
Arbejdet vil påvirke din hverdag minimalt. Der kan dog opstå mindre 
afvigelser i, hvornår gadelamperne tænder og slukker, mens arbejdet står 
på. Vær opmærksom på, at der kan gå nogle uger, inden alle nye 
gadelamper fungerer optimalt.   
 
Du kan læse meget mere om projektet på vores hjemmeside 
www.aarhus.dk/lys. På hjemmesiden kan under menupunktet ”Kort: Her 
udskifter vi lamper” se, hvilke veje, der får ny belysning. 
 
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte 
undertegnede. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jonas Roldsgaard, Projektingeniør  
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