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FORORD 

Denne belysningsplan for Tårnby Kommune er udarbejdet i 2017. Planen er udarbejdet af 
belysningsrådgiver ÅF Lighting i samarbejde med Tårnby Kommune.  

Belysningsplanen indeholder anbefalinger og retningslinjer for den fremtidige vejbelysning i Tårnby 
Kommune.  

Belysningsplanen er et redskab for kommunens planlæggere og projekterende medarbejdere ved 
planlægning og projektering af ny belysning - og når der foretages renovering af eksisterende anlæg. 
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1 INTRODUKTION 

Belysningsområdet står i disse år over for en række nye udfordringer. Behovet for at opretholde og 
videreudvikle en velfungerende infrastruktur, skabe attraktive bymiljøer og give miljørigtige svar på det 
stigende energiforbrug er i fokus. Alt dette stiller nye krav til de belysningsløsninger, der etableres i dag, og 
som har stor indflydelse på driftsøkonomi, energiforbrug og bymiljø de næste 30-40 år.  

Det øgede fokus på at skabe attraktive bymiljøer handler om den betydning belysningen har for, hvordan vi 
oplever vores omgivelser i døgnets mørke timer, og hvordan omgivelserne påvirker os. Derfor stilles der i 
dag flere krav til belysningens kvalitative aspekter end tidligere. Dette gælder både vejbelysning, hvor den 
visuelle komfort er i fokus, og det gælder karakterskabende belysning, hvor lysets kvaliteter i relation til 
oplevelser, stemning og atmosfære har særlig betydning.  

Ønsket om en udvidet brug af de offentlige byrum og de øgede forventninger til belysningens kvalitative 
aspekter harmonerer ikke altid med de nødvendige krav til energibesparelser, som er drevet af globale 
klimaudfordringer og stigende energiforbrug. Det er derfor vigtigt, at planlægge ny belysning i en afstemt 
balance mellem de forskellige ønsker og behov. Det er i denne overordnede kontekst, at arbejdet med at 
planlægge fremtidens belysningsløsninger i Tårnby Kommune skal ses.  

Et planlægningsværktøj som denne belysningsplan er derfor højst relevant med henblik på at skabe et 
belysningsanlæg i Tårnby Kommune, der på længere sigt er både økonomisk, energimæssigt og 
driftsmæssigt velfunderet og samtidig bidrager positivt til oplevelsen af byen, både om dagen og efter 
mørkets frembrud.  

Tårnby Kommune er godt i gang med at skifte til LED-baseret belysning. En væsentlig del af kommunens 
armaturer er allerede udskiftet. Den resterende renovering kan med fordel tage udgangspunkt i 
retningslinjerne i denne belysningsplan. 
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1.1 Baggrund  

Tårnby Kommunes vejbelysningsanlæg består af et omfattende antal vejbelysningsarmaturer, master og 
skabe samt en lang række armaturer, placeret på stier og offentlige fællesarealer. Der eksisterer i alt 6598 
armaturer fordelt på 76 km kommuneveje og 105 km private fællesveje. Derudover findes der 772 armaturer 
på stier. Der er eksisterer ikke en endelig registrering af armaturer i parker, naturområder og på offentlige 
parkeringspladser.  

Som i mange andre kommuner har en væsentlig del af belysningsanlægget bestået af armaturer bestykket 
med enten kviksølvlyskilder eller lysstofrør. På baggrund af anlæggets generelle tilstand og EU’s udfasning 
af kviksølvlyskilder, har Tårnby Kommune siden 2011 været i gang med en løbende renovering og 
kabellægning af vejbelysningsanlægget. I løbet af 2016 er ca. 2678 af kommunens armaturer udskiftet til 
LED-baserede armaturer.  

I Tårnby Kommune findes stadig 2-3.000 vejbelysningsarmaturer bestykket med konventionelle lyskilder, der 
med fordel kan udskiftes. Dertil kommer et ukendt antal armaturer placeret på stier, offentlige fællesarealer 
m.m. Disse armaturer forventes udskiftet i 2018 i forbindelse med kabellægning af luftledninger.  

Hidtil har udskiftninger af belysning i Tårnby Kommune ikke taget afsæt i en samlet plan for kommunens 
vejbelysning. Med anbefalingerne og retningslinjerne i denne belysningsplan kan Tårnby Kommune skabe et 
fremadrettet grundlag for en sammenhængende og tilpasset belysning i kommunen, baseret på 
fremtidssikker teknologi.  

1.2 Formål  

Belysningsplanen er udarbejdet med det overordnede formål at forbedre Tårnby Kommunes offentlige 
belysning i forhold til en række målsætninger, som beskrives i det næste afsnit. Planen udgør dermed 
grundlaget for fremtidige fornyelser og udvikling af belysningen i Tårnby Kommune. 

Mere konkret er planens formål at fungere som et handlingsorienteret værktøj til planlægning og projektering 
af belysningen i Tårnby Kommune i forbindelse med fremtidige renoveringer og nyanlæg. Belysningsplanen 
indeholder derfor anbefalinger og retningslinjer for al fremtidig belysning i Tårnby Kommune. Når der 
fremover renoveres eller etableres nye belysningsanlæg, skal denne plan derfor konsulteres for at sikre et 
velovervejet valg af belysningsmateriel og løsninger.  

Belysningsplanen omhandler primært funktionsbelysning på veje og stier. Derudover gives input til belysning 
i særlige områder og lokaliteter. 
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1.3 Målsætninger 

Belysningsplanens anbefalinger og retningslinjer understøtter Tårnby Kommunes behov, ønsker og visioner. 
Udover de med kommunen aftalte fokuspunkter, tager belysningsplanen afsæt i Kommuneplan 2014 – 2026 
og de heri formulerede værdier samt Trafikhandlingsplan 2016 – 2020 og Cykelhandlingsplan 2015 – 2020.  

I samarbejde med Tårnby Kommune og på baggrund af de nævnte planer kan følgende målsætninger 
opstilles for belysningen i kommunen. 

Trafiksikkerhed og tryghed  

I Tårnby Kommune er der fokus på at øge trafiksikkerhed og oplevelsen af tryghed for 
alle trafikanter, især cyklister og skolebørn.  

Kommunen har bl.a. udarbejdet Trafikhandlingsplan 2016 – 2020 med henblik på, at 
skabe større trafiksikkerhed og helt konkret nedbringe antallet af uheld i kommunen. 
Derudover har kommunen udarbejdet Cykelhandlingsplan 2015 - 2020 med henblik på, 
at få flere til at cykle i hverdagen, forbedre trafiksikkerhed og oplevelsen af tryghed for 
cyklister, og øge tilfredsheden med kommunens cykelforhold.  

En god belysning kan øge trafiksikkerhed og oplevelsen af tryghed ved at skabe gode synsforhold for alle 
trafikanter.  

Belysningsplanen vil have fokus på at bidrage til øget trafiksikkerhed og oplevelsen af tryghed for alle 
trafikanttyper på kommunens sti- og vejnet. 

Tilgængelighed og stærke forbindelser  

I henhold til Kommuneplan 2014 – 2026 ønsker Tårnby Kommune at skabe gode 
rammer for borgernes hverdagsliv. Dette indebærer, at man som borger har god adgang 
til kommunens tilbud og faciliteter, f.eks. grønne områder, indkøbsmuligheder, 
idrætsfaciliteter, servicetilbud med mere.  

En veltilrettelagt belysning kan synliggøre kommunens infrastruktur og guide borgerne 
frem til deres destination. Primære akser og særlige offentlige byrum kan med belysning 
markeres og tydeliggøres for både hårde og bløde trafikanter. 

Belysningsplanen vil have fokus på at øge tilgængelighed og skabe stærke forbindelser for alle trafikanttyper 
på kommunens sti- og vejnet.  

Sammenhæng og identitet 

I henhold til Kommuneplan 2014 – 2026 ønsker Tårnby Kommune høj kvalitet i 
udformningen af det fysiske miljø, hvilket for kommunen indebærer fokus på funktion og 
arkitektonisk kvalitet. 

Det er vigtigt for det visuelle udtryk i et byrum, at både lyskvalitet og belysningsmateriel 
vælges med dets omgivelser for øje. Hermed sikrer man, at belysningen er tilpasset det 
omgivende miljø både i dagslys og i aften- og nattetimer. I områder, der visuelt, 
arkitektonisk og/eller funktionsmæssigt hører sammen, er det ofte relevant at vælge et 

indbyrdes sammenhængende udtryk til anlæg og materiel i den almene vej- og stibelysning. Herved skabes 
der visuelt sammenhæng i kommunen. 
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Ligeledes kan belysning og udstyr med fordel differentieres i forhold til et områdes betydning og anvendelse. 
Herved kan belysningen signalere stedets betydning og status og særkende i kommunen.  

Belysningsplanen vil have fokus på at skabe sammenhæng og identitet på kommunens sti- og vejnet samt i 
relevante byrum.  

Energi- og driftseffektivitet  

Tårnby Kommune har som mange andre kommuner fokus på at reducere energiforbruget. 
Helt konkret har Tårnby Kommune forpligtiget sig til at spare minimum 2 % af den samlede 
C02 udledning pr. år over en periode på 4 år med start i 2014.  

Tårnby Kommune har mulighed for at reducere energiforbruget til belysning ved opsætning 
af nye effektive belysningsanlæg og ved renovering af de eksisterende.  

Belysningsplanen vil have fokus på anvendelse af energieffektivt belysningsmateriel og moderne 
styringsprincipper. Ligeledes vil der i planen være fokus på, at nye anlæg skal give reducerede 
omkostningerne til drift- og vedligehold.  

 

1.4 Grundlag 

Belysningsplanen er udarbejdet på baggrund af løbende dialog med Tårnby Kommune samt en besigtigelse 
af strækninger og områder i kommunen foretaget i januar 2017. Derudover ligger nedenstående materiale til 
grund for belysningsplanens retningslinjer. 

• Håndbog for Vejbelysning. Anlæg og Planlægning. Udgivet af Vejdirektoratet April 2015.  
• Tårnby Kommune – Kommuneplan 2014-2026. Udgivet af Tårnby Kommune. 
• Cykelhandlingsplan 2015-2020. Udgivet af Tårnby Kommune. 
• Trafikhandlingsplan 2016-2020. Udgivet af Tårnby Kommune. 
• Tårnby Kommune Vejbelysning 2016, Armaturkatalog.  
• Anlægsdata i Excelformat. Fremsendt januar 2017.  
• Adgang til Tårnby Kommunes GIS-kort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

2 TILGANG  

2.1 Den helhedsorienterede tilgang  

Anbefalinger og retningslinjer i denne belysningsplan er udarbejdet ud fra en helhedsorienteret tilgang til 
belysning, hvor de funktionelle, æstetiske, miljømæssige og økonomiske aspekter er vægtet i forhold til vej- 
og områdetyper samt Tårnby Kommunes ønsker og behov. 

Vægtningen af de forskellige aspekter vil variere. For eksempel har de æstetiske aspekter større betydning, 
når der er tale om belysningen i et centralt byrum i forhold til belysningen i et erhvervsområde. Omvendt kan 
de funktionelle aspekter have større betydning på strækninger med meget trafik.  

De funktionelle aspekter handler om, hvilken opgave belysningen skal løse samt hvilke tekniske krav, der 
stilles til både lyskvalitet og udstyr. Belysningsanlægget skal opfylde en række lystekniske krav i henhold til 
Vejreglernes belysningsklasser. De forskellige krav varierer afhængigt af, hvilken type vej eller område 
belysningsanlægget skal etableres i. 

De miljømæssige aspekter dækker over belysningsanlæggets driftsegnethed og livscyklusomkostninger. En 
veltilrettelagt modernisering af vejbelysningen i Tårnby Kommune kan sikre optimering af kommunens 
belysningsanlæg med hensyn til energiforbrug, drift, vedligehold og holdbarhed. 

De æstetiske aspekter omfatter, udover belysningsanlæggets fysiske udformning, de kvalitative værdier af 
belysningens samlede udtryk samt dens indvirkning på omgivelserne. Belysningen kan understøtte rumlige, 
sociale og strukturmæssige funktioner i et område. Derudover har belysningen stor betydning for den 
overordnede stemning og oplevelse af et område. 

De økonomiske aspekter omfatter både anlægs- og driftsøkonomi, som ikke bør adskilles. Normalt 
separeres økonomien i en anlægsdel og en driftsdel. Det giver imidlertid god mening, at se på såkaldt Total 
Cost of Ownership (TCO), som er totaludgifterne i hele anlæggets levetid. Ved at tage udgangspunkt i TCO-
beregninger, bliver de beslutninger der træffes mere langsigtede. Dette kan resultere i højere 
anlægsudgifter, men vil til gengæld ofte reducere drifts- og energiomkostninger. 
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2.2 Lys for mennesker  

Belysningsanlæg har, uanset om der er tale om vejbelysning eller karakterskabende belysning, indvirkning 
på de mennesker, der bruger stedet, hvilke typer aktiviteter de kan udfolde og hvilken stemning der skabes.  

En god vejbelysning er et væsentligt parameter i forhold til, hvor meget og hvordan vi færdes ude i det 
offentlige rum. En karakterskabende belysning kan bidrage til at skabe identitet, invitere til ophold og 
rekreation eller gøre et sted til en attraktion, der giver borgerne et tilhørsforhold til deres by. 
Karakterskabende belysning medfører ofte at byrummets åbningstid udvides, idet pladser, legepladser, 
parker ol. anvendes efter mørkets frembrud. Uanset om der er tale om vejbelysning eller karakterskabende 
belysning, skal følgende grundlæggende forhold være på plads.  

 

2.2.1 Visuel komfort 
Det er vigtigt at skabe en komfortabel, velafblændet  

belysning af god kvalitet, som giver gode visuelle forhold,  

sikrer let orientering og som respekterer et givet områdes  

kvaliteter. Både i offentlig vejbelysning og karakterskabende  

belysning bør man undgå følgende:  

 

• Negativ fjernvirkning 
Lyspunkter, der fejlagtigt kan ses på lang afstand og forstyrrer helhedsoplevelsen af 
aftenomgivelserne. Fjernvirkning opstår eksempelvis fra dårligt afskærmede armaturer, for højt 
placerede armaturer eller fra armaturer, der peger i uhensigtsmæssige retninger.  

• Barrierevirkning 
Lys eller lyspunkter, der imod hensigten kan ses på lang afstand, kan forstyrre helhedsoplevelsen af 
omgivelserne. Lyset kommer dermed til at fungere som en visuel barriere, der begrænser synsfeltet. 
Disse virkninger kommer typisk fra dårligt afskærmede eller for højt placerede armaturer. En sådan 
belysning bremser blikket og gør det vanskeligt at se bagvedliggende områder, idet oplevelsen af 
dybde og perspektiv forsvinder.  

• Blænding 
Blænding opstår som oftest, når kontrasten mellem lys og mørke er for stor, typisk når lyskilder eller 
stærkt lysende armaturdele er synlige inden for normale synsretninger. Man skelner mellem to slags 
blænding; synsnedsættende blænding og ubehagsblænding.  
Synsnedsættelse blænding skyldes direkte lys i retning mod øjet og giver forringede synsbetingelser. 
Ubehagsblænding er den fornemmelse af ubehag og irritation, der fremkaldes, når der findes 
lysgivere i synsfeltet, hvis luminans er høj i forhold til en mørkere baggrund. Hvis man kan eliminere 
blænding kan lysniveauet ofte sænkes, hvilket kan betyde energibesparelser.  

• Lysforurening 
Lysforurening er spildlys fra armaturer. Det vil sige overskydende lys, der ikke tjener nogen funktion. 
Det kan eksempelvis være belysning, der utilsigtet peger op mod himlen. Det kan blandt andet 
betyde at man har svært ved at opleve nattehimlen. Lysforurening kan være til gene for 
omgivelserne og det er spild af energi.  

 

http://lysviden.dk/grundviden/emne/luminans/
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Endelig bør der generelt fokuseres på overgangen mellem det belyste bymiljø og det åbne land og mellem 
belyste og ikke-belyste elementer i det enkelte byrum. Dette bør gælde både for vejbelysning og for 
belysning ved bygninger, idrætsanlæg og lignende områder. 
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2.2.2 Trafiksikkerhed 
Trafiksikkerhed handler om at skabe tilstrækkeligt gode synsforhold for 
alle trafikantgrupper. Dette betyder, at både hårde og bløde trafikanter 
skal kunne overskue forløb af veje, cykelstier og fortove. De skal 
ligeledes kunne vurdere genstande, andre trafikanter og forhindringer på 
trafikarealet i passende afstand. 

Hvis trafikanterne oplever gener fra vejbelysningen, fx blænding eller 
mørke huller falder sikkerheden. Derfor spiller lyskvalitet og visuel komfort 
en væsentlig rolle i forhold til sikkerheden.  

Belysningen bør altid planlægges med afsæt i en grundig analyse af den 
aktuelle vejstrækning, herunder hvilke typer trafikanter, vejstrækningen er 
beregnet for. 

2.2.3 Tryghed 
Tryghed er grundlæggende en oplevelse og en følelse. Den er derfor 
meget individuel. En velplanlagt belysning, der skaber gode synsforhold, 
letter orienteringen, skaber overblik og øger generelt følelsen af tryghed. 
Blænding kan til eksempel være med til at skabe utryghed, idet man 
oplever omgivelserne som mørke. Ligeledes kan steder med hærværk 
føles utrygge.  

Erfaringsmæssigt kan belysning virke kriminalpræventivt. I parker og på 
pladser hvor hærværk og lignende er et stort problem, kan der designes 
og projekteres belysningsanlæg, som kan afhjælpe sådanne udfordringer. 
Kriminalpræventive anlæg skal, ligesom al anden belysning, følge 
vejbelysningsreglerne samt belysningsplanens principper og 
retningslinjer. 

2.2.4 Tilgængelighed for alle  
Belysningsanlæg bør generelt planlægges, så de sikrer gode forhold for 
orienteringshæmmede. I første instans tænkes der på hensynet til 
svagtseende, som er direkte berørt af belysningens styrke og kvalitet. 
Herudover tænkes der også på forholdende for bevægelseshæmmede, 
hvor de fysiske forhold er vigtige f.eks. masteplacering.  

For svagtseende er kontraster vigtige i aflæsningen af omgivelserne, 
ligesom det er vigtigt at undgå blænding. Derudover er også 
belysningsstyrken, lysets farveegenskaber og skyggevirkning vigtig. 

Det bør prioriteres højt, at der skabes klare overgange (kontrast) mellem 
lys og skygge og at retninger i byrummet understreges ved hjælp af 
belysningen. Ved eksempelvis indgangspartier skaber belysningen et 
orienteringspunkt, ikke kun for synshæmmede, men for folk generelt. 
Samtidig bør belysningen etableres under. 
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hensyntagen til svagtseende. For at svagtseendes synsevne udnyttes optimalt kræves en jævn almen 
belysning og ekstra lys (punktbelysning) på særligt vigtige steder.  

Almindeligvis vil en fornuftig placering af belysningsmaster i forhold til gangarealer og en omhyggelig 
planlægning af belysningen i henhold til de retningslinjer, der er angivet i nærværende belysningsplan i sig 
selv medvirke til gode forhold. 

2.2.5 Tilpasning til bymiljø 
Belysningsanlæggenes udtryk og dimensioner skal være i harmoni med 
omgivelsernes karakter og skala. Anlægsudformning, master, armaturer, 
lyskilder og lysfarve skal dermed udvælges, så det er tilpasset det 
enkelte områdes karakter og anvendelse således, at 
belysningsanlæggene fremtræder smukke og tilpassede også i 
dagtimerne. 

God, afskærmet og tilpasset belysning af vejnettet og diskret, harmonisk 
belysning ud til mørke områder vil værne om den visuelle komfort. Der 
differentieres mellem by og landzone og mellem vej og sti, men 
ensartethed, identitet og genkendelig prioriteres højt. 

Derudover skal armaturerne som udgangspunkt kun belyse det, de er 
opsat for. Belysning der utilsigtet spildes til omgivelserne (private 
grunde, bygninger med videre) skal minimeres. Det er dog også vigtigt, at belysningen inkluderer de dele af 
omgivelserne, som er relevante forhold til anvendelsen. Eksempelvis kan det være en fordel, at en 
stibelysning også belyser en del af omgivelserne, så man som bruger har mulighed for at aflæse det rum, 
man bevæger sig igennem. Blandt andet hundeluftere har gavn af dette, og det kan virke tryghedsskabende 
i områder, hvor der veksles mellem græsarealer og bevoksning tæt på stien. 
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3 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR 
BELYSNING I TÅRNBY KOMMUNE 

Al belysning i Tårnby Kommune bør følge danske krav og anvisninger til vejbelysning1. Dette gælder særligt 
krav til belysningsklasser, blænding og afskærmning. 

Både i forbindelse med nye belysningsanlæg og ved renovering af eksisterende belysning bør der som 
udgangspunkt foretages en professionel projektering af belysningen. Projekteringen skal sikre, at den 
krævede belysningsklasse for vejtypen i videst muligt omfang overholdes.  

Ved 1:1 udskiftning af eksisterende armaturer er der ingen garanti for, at vejbelysningsreglerne kan 
overholdes, idet stor masteafstand ofte medfører, at krav til regelmæssighed ikke kan opfyldes. I disse 
tilfælde er det derfor afgørende, at der vælges armaturer med en lysfordeling, som sikrer en god 
belysningsløsning, hvor krav til regelmæssighed, blænding mv. er opfyldt. Hvis det ikke er muligt at 
overholde vejbelysningsreglerne med den eksisterende masteafstand, er det op til den lokale vejbestyrelse 
at vurdere den bedst mulige løsning og beslutte om denne er tilstrækkelig.  

I det følgende beskrives overordnede belysningsprincipper og retningslinjer for materiel, som bør gælde for 
alle vejtyper i Tårnby Kommune. 
 

3.1 Overordnede belysningsprincipper  

Tårnby Kommunes belysningsanlæg består af ca. 6-7.000 armaturer.  

For at styrke kommunens visuelle identitet og gøre vedligeholdelsen af belysningen nemmere kan Tårnby 
Kommune med fordel minimere antallet af armatur- og lyskildevarianter i kommunens vejbelysningsanlæg. 

Med henblik på at opnå et roligt og ordnet indtryk af kommunen, bør nye armaturer og belysningsmateriel 
vælges, så dets dimensioner er i harmoni med de omgivelser, de skal virke i. Alle nye belysningsløsninger 
bør skaleres med udgangspunkt i det omkringliggende miljø, herunder type og dimensioner af byggeri og 
veje, kvarterets alder samt beplantning.  

På de strækninger, som grænser op til strækninger i nabokommuner (København og Dragør), bør valget af 
ny belysning, masthøjde, ophængstype mv. afstemmes, så det skift, der evt. opstår, bliver så harmonisk som 
muligt.  

Når nye armaturer monteres på eksisterende master, bør det desuden sikres, at proportioner mellem 
armatur, mast, mastearm mv. passer sammen. 

Al ny belysning i Tårnby Kommune bør udføres på grundlag af beregninger, projektering og en æstetisk 
vurdering. Valg af armaturer, lyskilder, styring, master mv. bør ske med fokus på anvendelse af den bedst 
tilgængelige teknologi til den konkrete opgave. Valg af armaturer bør desuden ske ud fra en passende 
vægtning mellem funktion, design, anlægspris og driftsomkostninger.  

Ved vurdering af pris bør udgifter til både anlæg og drift, herunder energiforbrug og vedligehold, være 
indeholdt i vurderingen.    

 

 

 

 
1 Håndbog Vejbelysning 2015 
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Der bør anvendes professionelt materiel, der er egnet til udendørs anvendelse og som kan indgå i en normal 
driftscyklus.  

3.2 Armaturer 

EU’s udfasning af kviksølvlyskilder og lysstofrør betyder, at armaturer der benytter denne type lyskilder bør 
udskiftes i løbet af de kommende renoveringer. Som tidligere nævnt er Tårnby Kommune allerede godt i 
gang med denne udskiftning.  

LED-armaturer er i dag den mest energieffektive lyskilde på markedet. Derfor bør de armaturer, der 
udskiftes, erstattes af nye effektive løsninger med LED-armaturer med en styringsløsning, der sikrer et lavt 
energiforbrug. Hvor det er muligt, bør masteafstanden optimeres til de nye armaturer. 

For at sikre at nye armaturer ikke giver anledning til blænding eller generende fjernvirkninger, anbefales det 
at anvende armaturer, hvor lyspunktet er trukket tilbage ind i armaturets åbning, ligesom armaturets 
lysåbning bør være vandret og afskærmet af et plant glas. Armaturer, der ikke kan overholde dette krav, bør 
undersøges grundigt i forhold til blænding, inden de benyttes.   

Fjernvirkning  

Lys eller lyspunkter, der imod hensigten kan ses på lang afstand, kan 
forstyrre helhedsoplevelsen af omgivelserne. Disse virkninger kommer 
fx fra dårligt afskærmede eller for højt placerede armaturer. Det 
anbefales derfor, at der vælges armaturer med plan lysåbning og 
tilbagetrukne eller velafskærmede lyskilder. 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR ARMATURER I TÅRNBY KOMMUNE  

• Der anvendes armaturer med vandret lysåbning og afskærmning af et plant glas. Armaturer, der ikke 
kan overholde dette krav, undersøges grundigt, inden de benyttes.  

• Når der anvendes parklygter, bør lysfordeling være nedadrettet uden direkte indkig til lyskilden.  

• Alle nye armaturer testes og evalueres visuelt inden opsætning af et større antal. 

• Alle nye armaturer skal være beskyttet mod større udfald af armaturer som følge af lynnedslag. Ved 
udbud og indkøb af nye armaturer specificeres transientbeskyttelse på 10kV i armaturet. 

• Armaturer, der monteres i kystnære områder, bør som minimum opfylde korrosionsklasse C4. 
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3.3 Styring og dæmpning 

Ifølge Tårnby Kommunes oplysninger dæmpes alle nye armaturer i nattetimerne. Der anvendes såkaldt 
stand alone dæmpning, hvor lyset dæmpes til 50 % i trafiksvage perioder. Denne type dæmpning er relativt 
simpel og medfører, at armaturerne er forprogrammeret med en bestemt dæmpningsprofil. I dag dæmpes 
armaturer med styring 8 timer om natten i de perioder, hvor trafikintensiteten er lavest.  

RETNINGSLINJER FOR STYRING I TÅRNBY KOMMUNE  

• I alle nye armaturer, som ikke etableres i kryds eller andre steder, hvor lyset ikke skal dæmpes, 
anvendes som udgangspunkt en stand alone styringsløsning med samme dæmpningsprofil, som i 
den eksisterende belysning.  

• I udvalgte områder kan installeres et mere avanceret styringssystem, som tillader, at lyset kan 
tændes til 100 % ved særlige lejligheder. 

• Der etableres bevægelsesmelderstyring i de områder, hvor belysningen med fordel være udstyret 
med bevægelsesmelder, så lyset kun er tændt, når der er aktivitet i området. 

3.4 Lyskilder og farveegenskaber 

I nye belysningsløsninger bør anvendes LED-lyskilder med hvide lysfarver.  

På trafikveje, lokalveje, stier og pladser i Tårnby anbefales LED med en (3000-4000 kelvin) og god 
farvegengivelse. På overordnede trafikveje (Englandsvej) og i erhvervsområder kan der af energimæssige 
årsager anvendes LED med en køligere farvetemperatur og reduceret farvegengivelse.  

 

Farveegenskaber 

Lyskildernes Ra-værdi (farvegengivelsesindeks) og farvetemperatur 
(lysfarve) er blandt de vigtigste parametre for, hvordan vi oplever lyset. 
Farvetemperaturen skal være tilpasset det omgivende miljø og 
lyskildernes farvegengivende egenskaber skal sikre en naturlig 
gengivelse af det, der belyses.  

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR LYSKILDER OG FARVEEGENSKABER I TÅRNBY KOMMUNE  

• I al ny belysning anvendes LED  

• På trafikveje, lokalveje, stier og pladser i Tårnby anvendes LED-armaturer med en farvetemperatur 
på 3.000-4000 K og Ra-værdi på ≥ 70.  

• På overordnede trafikveje (Englandsvej) og i erhvervsområder anvendes LED-armaturer med en 
farvetemperatur på 4.000 K og Ra-værdi ≥ 70. 

I eksisterende anlæg med metalhalogenlyskilder og kompaktlysrør anvendes lyskilder med en farve-
temperatur på 2.800-3.200 K og Ra-værdi ≥ 80. 
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3.5 Master 

Ved renovering af eksisterende anlæg, hvor både armaturer og master skal udskiftes, kan der med fordel 
benyttes galvaniserede rundkoniske rørmaster. Hvor vejreglerne anviser eftergivelige master, anbefales en 
mastetype, der er rund, lige og eftergivelig. Mastens form bør altid vurderes i sammenhæng med det valgte 
armatur for den konkrete vejtype. 

Mastehøjder bør tilpasses omgivelsernes skala og karakter samt områdets bygningers type og alder.  

 

Tilpasning 

Mastehøjder bør fastlægges under hensyntagen til både at undgå 
hærværk, og at belysningen skal virke diskret i omgivelserne. Det første 
sikres ved tilstrækkelig høje master, det andet ved lave master. 
Mastehøjder fastlægges således i et kompromis mellem de to hensyn. 
Mastehøjder og størrelser af armaturer bør desuden passe sammen.  

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR MASTER I TÅRNBY KOMMUNE  

• Som udgangspunkt skal al belysning af vej- og stistrækninger være enkeltsidet, med mindre andet er 
nødvendigt eller på anden måde hensigtsmæssigt.  

• Til parklygter anvendes rørmaster i galvaniseret stål med en lyspunkthøjde på 4-5 meter. 

• Særlige stiforløb kan udføres med indfarvede master, som kan signalere en bestemt rute, for 
eksempel stien langs E20. 

• På lokalveje placeres master, så de markerer færdselsarealets forløb, f.eks. ved at placere en mast 
eller parklygte ved kryds og skarpe sving. 

• På lokalveje monteres vejbelysningsarmaturer på rundkoniske rørmaster med en lyspunkthøjde på 
4-6 meter.  

• På trafikveje monteres vejbelysningsarmaturer på rundkoniske rørmaster eller med en wireløsning 
med en lyspunkthøjde på 6-10 meter.  

• Valg af master skal ske under hensyntagen til områdets funktion.  

• Master, der monteres indenfor i kystnære områder, bør som minimum opfylde korrosionsklasse C4. 

• I Kastruplundgade anvendes indfarvede specialmaster og armaturarme. 
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4 INFRASTRUKTUR – GENERELLE 
RETNINGSLINJER FOR VEJTYPER I 
KOMMUNEN 

Al belysning i Tårnby Kommune bør planlægges med udgangspunkt i vejbelysningsreglernes 
belysningsklasser.  

Til hver vej- eller områdetype kan der med fordel vælges 1-3 armaturtyper, så der til den enkelte strækning 
eller det enkelte område kan vælges den type, der passer bedst ind i områdets karakter og skala.  

Det kan være en god idé at begrænse sig til få typer armaturer. Det vil sikre, at det overordnede indtryk af 
kommunens samlede vejnet fremstår med et homogent udtryk og en visuel ro, ligesom drift og vedligehold 
bliver enklere og billigere.  

Samtidig bør kommunens armaturliste ikke være så begrænset, at det ikke er muligt, at tilpasse belysningen 
til et konkret bymiljø. Det samme armatur passer ikke nødvendigvis ind i forskellige typer boligområder med 
forskellig alder, skala, vejdimensioner mv.  

Det anbefales, at der benyttes armaturserier, som indeholder armaturer med samme design og formsprog i 
forskellige størrelser og varianter, som kan anvendes på forskellige vejtyper afhængig af vejdimensioner og 
belysningsklasse. Det anbefales at anvende armaturfamilier, hvor armaturet fås i forskellige størrelser.  

På alle vejtyper kan der med fordel anvendes galvaniserede master og armaturer i leverandørens 
standardfarve. 

Belysningen skal medvirke til, at markere vejenes hierarki. Dette kan ske på flere måder, fx vha. både 
lyspunktshøjde og valg af armatur.  

 

Figur 1. Kort over vejtyper i Tårnby Kommune, der viser motorveje, overordnet trafikvej, trafikvej, overordnet 
lokalvej og lokalvej. 
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4.1 Trafikveje 

Trafikvejene er de mange forskellige gennemfarts- og fordelingsveje, der forbinder kommunen på kryds og 
tværs. 

Tårnby Kommune krydses af motorvej E20, som hører under hhv. Sund og Bælt (den østlige del) og 
Vejdirektoratet (den vestlige del). Derudover går rute 221 (Englandsvej) gennem Tårnby Kommune. Driften 
af Rute 221 hører under Tårnby Kommune. 

I Tårnby Kommune findes to typer trafikveje: 

• Overordnede trafikveje med meget få overkørsler, hvor de fleste sideveje er lysregulerede. 

• Trafikveje, som forbinder kommunens kvarterer og fungerer som fordelingsveje til lokalvejene. 
 

Trafikvejene er belyst af vejarmaturer, fortrinsvist af typen København, Urban Moon, Lunia eller ældre 
kuffertarmaturer, monteret på rundkoniske stålmaster, gittermaster eller wireanlæg.  

Det anbefales, at der vælges 2-4 armaturer til anvendelse på kommunens trafikveje. 

Belysningen på trafikvejene bør ikke skifte i forhold til de områder trafikvejen løber gennem. Det anbefales 
derfor, at det samme armatur anvendes på hele strækningen, så der skabes visuel genkendelighed på 
strækningen. 

 

 

Figur 2. Eksempel på en trafikvej med armaturet Lunia. 
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RETNINGSLINJER FOR TRAFIKVEJE  

• Trafikveje, som befinder sig i åbent land, belyses som udgangspunkt ikke. 

• Trafikveje, rundkørsler og større kryds belyses med udgangspunkt i vejbelysningsreglernes 
belysningsklasse L7b.   

• Belysningen på trafikveje i Tårnby Kommune skal skabe en tydelig sammenhæng i kommunen og 
styrke forbindelsen mellem kommunens forskellige byer og bymæssige områder. 

• Mastehøjden er 6-10 meter og fastsættes med udgangspunkt i vejprofilen og trafikintensiteten. 

• Skalaen på belysningsmateriellet skal baseres på konkrete lysberegninger og skal desuden tilpasses 
skalaen i det omkringliggende miljø.  

• Master på trafikveje skal som udgangspunkt være højere end på lokal- og biveje, så vejnettets 
hierarki fremstår tydeligt.  

• Der benyttes udelukkende moderne vejbelysningsarmaturer med plant glas og gode lystekniske 
egenskaber.  

• Armaturer skal have et klassisk neutralt udseende med enkel geometriske former.  

• På trafikveje anvendes energieffektive LED-armaturer med farvetemperatur på 4.000 K og Ra-værdi 
over 70. 

• Overgangen mellem mast og armatur skal være i harmoni med både masten og armaturet. 

• Som udgangspunkt bibeholdes eksisterende stålmaster, hvor disse er i god stand. 
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4.2 Lokalveje  

I Tårnby Kommune findes to typer lokalveje: 

• Overordnede lokalveje, som fungerer som fordelingsveje i lokale kvarterer og er bindeleddet mellem 
lokalveje og trafikveje.  

Øvrige lokalveje i kommunen, som forbinder kommunens områder. Lokalvejene består primært af 
private fællesveje og nogle få kommunale veje. 
 

På lokalveje bør belysningen tilgodese fodgængeres og cyklisters behov.   

Kommunen har 3-4 armaturer, som anvendes på alle lokalveje i Tårnby Kommune. Dette vil både give 
kommunen en klar identitet og samtidig sikre muligheden for at kunne differentiere belysningen i forskellige 
områdetyper og bymiljøer.  

Ved belysning af lokalveje med boligbyggeri bør der skelnes mellem boligveje med enfamiliehuse og 
boligveje med etagebyggeri.  

Det anbefales desuden at kommunen differentierer mellem forskellige typer områder, når der vælges 
belysningsmateriel. Valg af armatur bør ske ud fra kendskab til områdets karakter og anvendelse.  

 

 

Figur 3. Eksempel på en lokalvej i et boligområde med enfamiliehuse. 
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ANBEFALEDE RETNINGSLINJER FOR BELYSNING AF LOKALVEJE 

• Alle lokalveje belyses. 

• Al belysning på lokalveje installeres med mulighed for slukning om natten. 

• Lokalveje belyses med udgangspunkt i vejbelysningsreglernes belysningsklasse E2.   

• Mastehøjden er 4-6 meter og fastsættes med udgangspunkt i vejprofilen. 

• Skalaen på belysningsmateriellet skal baseres på konkrete lysberegninger og bør desuden tilpasses 
skalaen i det omkringliggende miljø.  

• Master på lokalveje skal som udgangspunkt være lavere end på trafikveje, så vejnettets hierarki 
fremstår tydeligt.  

• Der benyttes udelukkende moderne armaturer med plant glas og gode lystekniske egenskaber.  

• Armaturer skal have et klassisk neutralt udseende. 

• Der anvendes energieffektive LED-armaturer med farvetemperatur på 3-4.000 K og Ra-værdi på 
minimum 70-80. 

• Overgangen mellem mast og armatur bør være i harmoni med både masten og armaturet. 

Som udgangspunkt bibeholdes eksisterende stålmaster, hvor disse er i god stand.  
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4.3 Stier 

I Tårnby Kommune findes stisystemer i både bymæssige områder og i åbent land, blandt andet på Amager 
Fælled. I bymæssige områder er det i høj grad stisystemerne, der binder kommunen sammen for de bløde 
trafikanter.  

En af kommunens primære sti-akser går fra vest til øst gennem Kastrup langs E20. Stien starter ved Tårnby 
Kommunes Byparken, hvor der er stiforbindelse til Tårnby Stadion, og passerer bl.a. Byparken skatebane, 
Tårnby Bibliotek og forskellige idrætsanlæg. Det østgående stiforløb krydses af to større nord-syd-gående 
stier langs Amager Landevej og Englandsvej.  

Tryghed på kommunens stisystemer har høj prioritet og belysningen af stisystemer i bymæssige områder 
bør derfor primært bidrage til at skabe trygge stiforløb.  

De stier, der befinder sig i åbent land er ikke belyst. Dette forhold er i god overensstemmelse med, at vi i 
Danmark ikke har tradition for at belyse veje og stier i åbent land.  

Til belysning på stier i bymæssige områder bør enten anvendes samme armaturer og master som på de 
tilstødende lokalveje, eller parklygter.  

Belysningen bør markere stiens forløb og give en god regelmæssighed på selve stiarealet. Gener til 
omgivelserne, fx blænding, bør minimeres.   

 

 

Figur 4. Eksempel på stibelysning på en af hovedstierne i Tårnby Kommune. 
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Figur 5. Stitunnel under Tårnby Torv. Stitunnelen er et godt eksempel på, at en tunnel kan virke meget mørk 
selvom den er belyst. 

 

RETNINGSLINJER FOR BELYSNING AF STIER 

• Alle stier i bymæssige områder belyses. 

• Ikke-bynære stier belyses i det omfang, der er behov for dette, f.eks. hvis stien benyttes som primær 
forbindelse for fodgængere og cyklister mellem boligkvarterer og fritidsområder. 

• Skalaen på belysningsmateriellet skal baseres på konkrete lysberegninger og skal desuden tilpasses 
skalaen i det omkringliggende miljø. 

• Afhængig af stiens udformning placeres master med en afstand fra stien på minimum 0,3 meter 
(vejbelysningsarmaturer) eller i midten (parklygter), så lyset udnyttes optimalt og masterne desuden 
udgør en visuel adskillelse af cyklister og fodgængere. 

• På smalle stier i tætte kvarterer, hvor armaturer på master vil forstyrre det visuelle miljø, anvendes 
vægmonterede armaturer, hvor dette er muligt. 

• Vejbelysningsarmaturer skal have lukket armaturhus og plan vandret skærm, som ikke giver nogen 
generende fjernvirkning.  

• På stier, hvor det er ønskeligt, at både stiforløb og omgivelser belyses, kan parklygter benyttes. 

• Parklygter skal have en passende afskærmning, så lygten kan ses på afstand uden at virke 
blændende. Parklygterne skal give en svag belysning af omgivelserne og tegne stiens forløb.  

• Der anvendes energieffektive LED-armaturer med en farvetemperatur på 3-4.000 K og Ra-værdi på 
minimum 70-80. 

• Overgangen mellem mast og armatur skal være i harmoni med både masten og armaturet. 

• Som udgangspunkt bibeholdes eksisterende stålmaster, hvor disse er i god stand. 
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RETNINGSLINJER FOR BELYSNING AF STITUNNELLER 

• Alle stitunneller i Tårnby Kommune skal belyses og belysningen skal følge anvisninger i 
Vejreglerne2.   

• Belysningen skal have et tilstrækkeligt niveau, så tunnellen ikke virker mørk i forhold til dagslyset 
uden for tunnellen.  

• I stitunneller anvendes robuste loft- eller væglamper med god afskærmning, så lyset ikke blænder.  

• Omkring stitunneller, der leder ud til en krydsende sti, skal beplantningen ryddes og erstattes med 
lav bevoksning som græs, så oversigtsforholdene forbedres og dagslyset i videst muligt omfang når 
ind i tunnellen. Dette vil gøre indtrykket af tunnellen mere imødekommende og dermed øge 
trygheden.  

• Der anvendes armaturer med LED og farvetemperatur på 3-4.000 K og en Ra-værdi på minimum 
70-80. 

• For både at øge trygheden og skabe bedre overblik, kan der med fordel placeres et armatur 
umiddelbart før og efter tunnellen. Hermed øges belysningsniveauet ved tunnellens indgange og 
udgange. En karakterskabende kan også bidrage til at øge følelsen af tryghed.  

 

I Tårnby kommune findes en enkelt gangbro over E20. Tårnby Kommune er vejmyndighed på gangbroen og 
brobelysningen er tilpasset den øvrige vejbelysning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Håndbog Vejbelysning 2015 
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5 RETNINGSLINJER FOR FORSKELLIGE 
TYPER OMRÅDER 

Som beskrevet i afsnit 2.2.5 kan Tårnby Kommune med fordel differentiere belysningen og tilpasse den til de 
enkelte områders karakter og anvendelse. 

Områdeinddelingen i det følgende er fastlagt ud fra besigtigelse og analyse af kortmateriale over Tårnby 
Kommune. 

For enkelte områdetyper gives anbefalinger for specifikke områder i kommunen. 

5.1 Boligområder  

En stor andel af Tårnby Kommune består af boligområder, som bindes sammen af lokalveje. Størstedelen af 
lokalvejene i boligområder er private fællesveje, hvor driften varetages af kommunen.  

Boligområder kan generelt opdeles i boligveje med enfamiliehuse og boligveje med etagebyggeri.  

I Tårnby Kommune findes en række ældre kvarterer med enfamiliehuse, hvor der med fordel kan anvendes 
en belysningsløsning, der adskiller området fra andre boligområder. Dette gælder særligt i det gamle Tårnby 
omkring Smedekærvej og Tårnby Kirke. Området har stadig et fint præg af den gamle Tårnby Landsby med 
små smalle gader, et gadekær og en del ældre huse.  

Belysningsanlæg på private veje, hvor driften ikke varetages af kommunen, bør følge belysningsplanens 
retningslinjer og etableres under hensyntagen til vejbelysningskravene samt privatvejsloven. 

 

 

Figur 6. Lokalvej i det gamle Tårnby. 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135209#Kap3
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Figur 7. Lokalvej med etagebyggeri i Tårnby Kommune. 

 

RETNINGSLINJER FOR BELYSNING AF VEJE I BOLIGOMRÅDER 

• Belysningen skal være afstemt med belysningsanlæg på tilstødende veje, med mindre særlige 
forhold taler imod dette. 

• I boligområder eller sammenhængende klynger af boligområder skal det samme armatur anvendes i 
hele området inkl. stier og eventuelle belyste veje uden bebyggelse. 

• Belysningen på parkeringsarealer skal tilpasses, så arealet opleves som sammenhængende med 
boligvejene. Samtidig skal belysningen sikre øget komfort og overblik for områdets beboere og 
gæster.  

• I boligkvarterer med særlige kendetegn kan vælges en særlig vejbelysning for at fremhæve 
kvarterets identitet.  

 
Se også retningslinjer for belysning af lokalveje. 
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5.1.1 Kongelunden 
Kongelunden er et boligområde i den vestlige del af kommunen med boliger i to etager. I området er der 
parkering, tilkørselsveje og stier, som alle tilhører kommunen. På nuværende tidspunkt består belysningen af 
parklygter, som skal renoveres i 2018.  

Drift og vedligehold af belysningen er vanskelig, da en del armaturer er placeret på mindre stier i området. 
Det er derfor vigtigt, at den nye belysning bliver så nem at vedligeholde som muligt. Derfor kan valg af ny 
belysning med fordel have fokus på følgende parametre: 

• LED-moduler skal have levetid på minimum 60.000 timer.  

• Armaturer skal være udformet, så behov for rengøring er minimal. 

• Armaturer skal være robuste i forhold til vejr, hærværk ol.   

 

 

Figur 8. Lokalvej med etagebyggeri i Tårnby Kommune. 
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5.1.2 Øresundsparken 
Området Øresundsparken er placeret mellem Femøren Metrostation og Kastrup Strandpark. Området har 
således en central placering i forhold til adgangen til vandet fra metrostation og det øvrige Kastrup.  

Det anbefales, at belysningen i området består af armaturer fra en samlet armaturserie, som passer godt til 
det nye boligbyggeris karakter. Armaturserien kan med fordel indeholde armaturer til både mast og væg 
samt en pullertvariant. Mastehøjder, armaturafstande mv. bør fastsættes ud fra områdets skala samt 
belysningstekniske beregninger. 

Som for Kongelunden kan valg af ny belysning med fordel have fokus på lang levetid, minimale 
rengøringsbehov og robusthed.  

 

 

Figur 9. Området Øresundsbakken. 
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5.2 Erhvervs- og industriområder 

I Tårnby Kommune findes en række erhvervsområder, hvoraf Kirstinehøj Erhvervsområde er det største.  

Erhvervsområderne rummer industrivirksomheder, værksteder, gamle lager- og fabriksbygninger samt 
kontorbyggeri, bilforhandlere, byggemarkeder o. lign.  

Erhvervsområderne omfatter primært lokalveje. Udover den almindelige vejbelysning, er der lys fra skilte og 
privat belysning, herunder belysning af P-pladser, opbevaringsarealer og sikkerhedsbelysning. Gennem 
Kirstinehøj Erhvervsområde løber en cykel- og gangsti, som er en del af det overordnede rekreative 
stisystem i kommunen.  

 

Figur 10. Lokalvej i erhvervsområdet Kirstinehøj. 

 

RETNINGSLINJER FOR BELYSNING AF OMRÅDER MED ERHVERV OG INDUSTRI 

• Belysning af erhvervs- og industriområder skal følge kommunens generelle retningslinjer for 
belysning i afsnit 0. 

• I områder med erhverv og industri skal belysningen bidrage til at området fremstår som en samlet 
helhed.  

• Belysningen skal have et enkelt og funktionelt udtryk. 

• Mastehøjde og udstyr skal tilpasses områdets skala og karakter. 

• For at understrege områdernes industrielle præg anvendes lyskilder med en farvetemperatur 
omkring 4.000 K og Ra-værdi over 70. 

• Lysstyring etableres således, at der kan dæmpes ned til 50 % i sene aften- og nattetimer. 

• I mindre erhvervsområder, som er en del af et boligområde, anvendes samme belysning som i 
boligområdet.  

I forbindelse med udvikling af kommunens erhvervsområder kan der med fordel stilles krav til vejbelysningen 
i området, så denne følger belysningsplanens principper og generelle retningslinjer. Dette kan eksempelvis 
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ske ved, at der i en lokalplan for området stilles krav til armaturernes afskærmning, mastehøjde og 
belysningsklasse.  

Herved vil lysforurening og blænding fra erhvervsområderne kunne minimeres og give en bedre 
sammenhæng med den øvrige belysning i Tårnby Kommune. 
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5.3 Parker og grønne områder 

I Tårnby Kommune findes flere parker, ligesom store dele af den vestlige del af kommunen består af det 
store naturområdet Kalvebod Fælled.  

Med sin placering tæt på Tårnby Torv er Tårnby Bypark en central park for hele kommunen. En anden 
central park er Travbaneparken, som har direkte tilknytning til idrætsfaciliteterne i Travbanehallen og 
Amagerhallen, og som desuden er velegnet til længere gåture. Gennem Travbaneparken løber dele af 
kommunens overordnede rekreative sti.  

Kastrup Strandpark er ligeledes et vigtigt grønt område, ikke kun for kommunens beboere, men også for 
strandgæster fra blandt andet København. Her findes bl.a. en aktivitetsplads, som i dag ikke er belyst. 
Aktivitetspladsen kan med fordel belyses, så den kan benyttes både om dagen og efter mørkets frembrud, 
hvorved pladsens såkaldte åbningstid udvides.  

I grønne områder bør behovet for belysning vurderes i forhold til områdets placering og funktioner, og 
belysning bør kun etableres i de områder, hvor der er et reelt behov for lys. Hvis et område kan 
karakteriseres som naturområde, skal eventuel belysning være tilpasset dette, dvs. at blænding og 
barrierevirkning skal undgås. Centrale stier kan evt. have et højere belysningsniveau.  

 

 

Figur 11. Sti gennem Byparken. 
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Figur 12. Aktivitetsområde ved Kastrup Strandpark. 

 

RETNINGSLINJER FOR BELYSNING AF PARKER OG GRØNNE OMRÅDER 

• Parker i Tårnby Kommune skal belyses.  

• Belysning af parker skal følge retningslinjer for belysning af stier. 

• I grønne områder, hvor det er ønskeligt at nattehimmelen kan opleves, skal belysningen begrænses 
til veje og stier, der benyttes til væsentlig trafik, eller hvor der er et særligt behov for at skabe 
tryghed. Øvrige strækninger skal være helt eller delvist u belyste. 

• I de grønne områder, hvor der er behov for en egentlig belysning, skal retningslinjer for belysning af 
stier følges. 

• Der kan etableres færdsels- eller markeringslys, som placeres punktvis langs ganglinjer eller små 
stier, så de har en ledende virkning. Der kan også placeres armaturer ved bænke eller andre 
opholdsmiljøer, dog skal der tages højde for at belysningen ikke distraherer udsigten.  

• Belysningen skal etableres, så den virker naturlig i forhold til omgivelserne, også i dagslys. 

 
Se også retningslinjer for belysning af stier og stitunneller samt retningslinjer for Veje i åbent land. 
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5.4 Offentlige fællesarealer og P-pladser  

Offentlige fællesarealer betegner områder omkring kommunens offentlige og administrative bygninger, 
herunder skoler, idrætscentre, ældrecentre, plejehjem, kirker, sundhedshus, stadion, politistation, biblioteker, 
stationer og Tårnby Rådhus.  

I Tårnby Kommune findes en række handelscentre med tilhørende parkeringsområder. Belysningen i disse 
anlæg er primært privatejet, evt. delvist ejet af kommunen.   

P-pladser og offentlige fællesarealer, inkl. stier omkring disse, skal belyses med mindre 
vejbelysningsarmaturer eller parklygter med en god afskærmning. 

 

 

Figur 13. Sti i området Kastrup Midtpunkt. 

 

RETNINGSLINJER FOR BELYSNING AF OFFENTLIGE FÆLLESAREALER 

• Belysning af offentlige fællesarealer skal følge kommunens generelle retningslinjer for belysning i 
afsnit 4. 

• Belysningen skal bidrage til at signalere åbenhed og tilgængelighed for kommunens borgere.  

• Adgangsveje til Tårnby Kommunes rådhus, biblioteker, sundhedshus, idrætsanlæg, plejehjem, politi 
mv. skal være belyst. 

• Adgangsveje til biblioteker, sundhedshus, idrætsanlæg mv., som kun lejlighedsvist benyttes i 
døgnets mørke timer, skal være udstyret med bevægelsessensorer, så lyset kun tænder, når der er 
trafik. 
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RETNINGSLINJER FOR BELYSNING AF P-PLADSER 

• Belysning af P-pladser skal følge kommunens generelle retningslinjer for belysning i afsnit 4. 

• P-pladser belyses som udgangspunkt af vejbelysningsarmaturer. 

• Hvis særlige forhold taler for det, fx træer, kan parklygter benyttes. 

• Parkeringsarealer skal belyses, så de virker sammenhængende med de områder eller den lokalvej, 
de ligger i forlængelse af.  

• Armaturer placeres som udgangspunkt i P-pladsens sider eller langs ganglinjerne omkring P-
pladsens areal. Der skal tages højde for, at masterne ikke kan blive påkørt. 

• Belysningsanlægget skal koordineres med beplantning og vejtræer.  

• Lyspunktshøjden på parkeringspladser skal være tilpasset højden af de omkringliggende bygninger 
og P-pladsens størrelse.  

 

5.4.1 Kastrup Midtpunkt 
Et af de centrale områder i Tårnby Kommune er Kastrup Midtpunkt, som ligger ved Amager Landevej og 
Sirgræsvej, og strækker sig langs et af kommunens primære stiforløb. Her ligger Tårnby Rådhus, 
sundhedshus, bibliotek, to skoler, brandvæsen, politi, svømmehal, en boldklub og andre idrætsfaciliteter.  

Med henblik på at markere områdets særlige betydning, kan der med fordel vælges et særligt 
belysningsudtryk til dette område, fx i form af en armaturfamilie med flere armaturvarianter. På denne måde 
vil området fremstå som en helhed og det vil være tydeligt at det er et centralt område i kommunen.  

Et armatur fra samme serie kan også med fordel benyttes på det primære stiforløb langs E20. På denne 
måde etableres der en naturlig markering af tilgangen til området. 

Eksempler på armaturserier findes i afsnit 8. 
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5.4.2 Belysning af handelsområder 
Handelslivet i Tårnby Kommune bærer præg af at være opdelt i mindre enheder. Særlige 
belysningsløsninger til kommunens centre og handelsgader vil give disse områder et løft. 

Kastruplundgade er Tårnby Kommunes primære handelsgade. I gaden, som leder direkte til Kastrup 
Lufthavn, findes både en del forretninger, et hotel og flere spisesteder. En del af gadebelysningen består af 
armaturer af typen CitySwan. Armaturet giver gaden et eksklusive præg og passer godt til gadens karakter, 
og det anbefales at videreføre belysningsløsningen til hele gaden. Master på denne del indfarvede med 
farven RAL 8022. På Bredager Torv ved Kastruplundgade anvendes indfarvede master i farven RAL 8022 
og armaturer i farven RAL 9007. 

Derudover har kommunen flere mindre handelscentre, herunder Tårnby Torv, Pilegårdscenteret, 
Vestamager centret og Skottegårdens Butikscenter.  

Ved renovering af belysningen i disse områder kan kommunen med fordel have fokus på, at belysningen 
skal bidrage til at give områderne en særlig identitet, der tydeligt markerer, at man befinder sig i et handels- 
eller centerområde. 

 

 

Figur 14. Sti ved Vestamager centret med meget lave master. 
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5.5 Skoleområder 

Tårnby Kommune har 8 folkeskoler, 1 specialskole, 2 private skoler samt 1 gymnasium og 1 teknisk skole. 

Skoleområder og skoleveje har høj trafiksikkerhedsmæssig prioritet og belysningen skal sikre tryghed, 
overblik og sikkerhed.  

 

 

Figur 15. Stibelysning ved Skelgårdsskolen. 

 

RETNINGSLINJER FOR BELYSNING AF SKOLEVEJE 

• Belysning af skoleområder skal følge kommunens generelle retningslinjer for belysning i afsnit 4. 

• For at øge trafiksikkerheden og trygheden i områder omkring skoler kan en belysningsklasse højere 
end de anbefalede krav for vejklassen anvendes. Dette gælder også i forbindelse med kryds og 
fodgængerovergange.  

• Armaturer skal være nedadrettede og velafskærmede. 

• Belysningen skal indrettes efter alle typer trafikanter, så den giver overblik over vejforløb, omgivelser 
og forskellige typer medtrafikanter.  

• Mastehøjden skaleres så meget ned, som det er muligt i forhold til belysningsklassen for at 
understrege, at trafikanterne befinder sig i et område med bløde trafikanter på kørebanen og at man 
skal sænke hastigheden. 

• Der benyttes samme belysningsmateriel og lyskilder som på kommunens øvrige veje. 

 
Se også retningslinjer for belysning af stier og stitunneller. 
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5.6 Havneområder 

I Tårnby Kommune er der to havneområder, Kastrup Lystbådehavn og Kastrup Gammel Havn. Begge havne 
fungerer som lystbådehavne og begge områder har rekreativ karakter. Dette gælder dog særligt Kastrup 
Lystbådehavn, som ligger ved Kastrup Strandpark og Kastrup Søbad.  

Al belysning langs vandet og i havnen skal planlægges under særlig hensyntagen til de problemstillinger, der 
knytter sig til belysning nær vand specielt blænding. Det er her særligt vigtigt at værne om den visuelle 
komfort og tilpasse belysningen til den særlige stemning der er omkring vand.  

 

 

Figur 16. Den gamle lystbådehavn. 

 

RETNINGSLINJER FOR BELYSNING AF HAVNEOMRÅDER 

• Belysningen skal understøtte havnens primære funktioner.  

• I de dele af havnen, hvor der er særlige behov for egentligt arbejdslys, bør belysningens primære 
formål være at give arbejdslys, uden at give anledning til gener i form af blænding, utilsigtede 
spejlinger eller fjernvirkninger i havnen.  

• Mastehøjde og udstyr skal tilpasses områdets skala og karakter. 

• Belysningen skal understøtte havnens struktur og den visuelle oplevelse af havnen. Belysningen af 
havnen bør gøre folk i stand til at aflæse havnens forskellige vej- og stiforløb, bådbroer og 
kajarealer. 

• Belysningen må ikke give anledning til blænding eller barriere- og fjernvirkninger, der bremser det 
frie udsyn over vandet. Belysningen skal understøtte fremhævelse af områdets naturlige kvaliteter 
og bidrage til at skabe balance og glidende overgange mellem den direkte belysning og det mørke 
uoplyste vand. 
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• Belysningen skal være inviterende for sekundære brugere af havnen og kan bidrage til, at havnen 
kan benyttes på nye måder. 

• I områder, hvor der er brug for lys helt ude ved kajkanten, skal benyttes pullerter. For at undgå 
fjernvirkninger ud over vandet og blænding af de sejlende, skal pullerterne stå med ryggen mod 
vandet.  

• Belysningen på bådbroer skal sikre, at havnens brugere kan færdes trygt og sikkert på broerne.  

• Belysning på bådbroerne skal etableres under hensyn til udsynet over vandet, og med henblik på at 
undgå lysgener for folk i bådene. 

• Der anvendes moderne og energieffektive LED-armaturer.   

• Lyset skal have en farvetemperatur på 3.000 K og Ra-værdi på minimum 80. 

• Al belysningsmateriel skal som minimum opfylde korrosionsklasse C4. 
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5.7 Landdistrikt 

I den sydøstlige del af Tårnby Kommune findes landdistriktet, som primært består af landzonearealer og 
landsbyerne Tømmerup, Viberup og Ullerup.  
 

RETNINGSLINJER FOR BELYSNING AF LANDZONEOMRÅDER 

• Belysning i landzoneområder skal begrænses til veje, der benyttes til væsentlig trafik, eller hvor der 
er et særligt behov for at skabe tryghed. Øvrige strækninger skal være helt eller delvist u belyste. 

• Belysning i landdistrikter skal følge kommunens generelle retningslinjer for belysning i afsnit 4.  

• Belysningen skal etableres, så den ikke giver anledning til blænding eller på anden måde virker 
generende i forhold til oplevelsen af området i mørke. 
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5.8 Private udviklingsområder 

I Tårnby Kommune er der flere private udviklingsområder, hvor enten kontorbyggeri eller nye boliger er på 
vej.  

Området Øresundsparken er et område tæt på Kastrup Lystbådehavn og Kastrup Strandpark, hvor der 
planlægges nye boliger. Tæt på lufthavnen og Den Blå Planet er et større kontorområde under navnet 
Scanport under opførelse.  

I området, som støder op til Scanport området er blandt andet anvendt armaturer fra CitySwan serien. 
Denne armaturserie kan evt. videreføres til Scanport området. 

 

 

Figur 17. Udviklingsområdet Scanport. Billedet er taget ude foran café Kystens Perle. 

 

RETNINGSLINJER FOR BELYSNING AF PRIVATE UDVIKLINGSOMRÅDER 

• Belysning i private udviklingsområder skal følge kommunens generelle retningslinjer for belysning i 
afsnit 4.  

• Belysningen skal være afstemt med kommunens belysningsanlæg på tilstødende veje og områder, 
med mindre særlige forhold taler imod dette. 

 

5.9 Belysning i særlige områder og lokaliteter 

Med henblik på at skabe attraktive ruter og indbydende opholdssteder i kommunen, kan vej- og 
stibelysningen suppleres med særlig belysning af træer, skulpturer, bygninger eller lignende i udvalgte 
områder. Der kan også udarbejdes mere karakterskabende belysning til udvalgte steder med henblik på at 
forstærke byrummenes identiet.  
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Den supplerende belysning kan anvendes til at skabe genkendelighed i mørket og må ikke modarbejde den 
øvrige belysning i området. 

Den karakterskabende belysning kan bidrage væsentligt til at styrke et bymiljø og give det en særlig status. 
Ved at gøre noget særligt ud af belysningen i udvalgte områder, signalerer kommunen, at netop disse 
områder har særlig betydning.  

Særlig belysning kan fx etableres på følgende steder i Tårnby Kommune: 

• Tårnby Vandtårn 
Vandtårnet kan med fordel ind tænkes i en samlet belysningsløsning for hele rundkørslen på 
Englandsvej. Vandtårnet kan eksempelvis belyses med armaturer af typen ’flood light’, evt. med 
farvet lys eller RGB-lys, som giver mulighed for at skifte lysets farve.    

• Strandparken  
Med henblik på at ’udvide’ strandparkens åbningstid, kan der etableres belysning af strandparkens 
aktivitetsplads, fx i form af en enkelt mast med  
tre spots.  
Jørgen Haugen Sørensens skulptur ’Kolossen’ i Tårnby Strandpark kan evt. belyses, så den 
fremstår som et vartegn for området, også efter mørkets frembrud. 

• Lystbådehavne 
I lystbådehavnene kan der med fordel anvendes en armaturserie med flere varianter, fx lygte, pullert 
og vægarmatur. Belysningen bør etableres under hensyntagen til områdets naturlige kvaliteter og 
bidrage til at skabe en glidende overgang mellem oplyste havneområder og det mørke uoplyste 
vand. Eventuel belysning ved kajkanten bør ikke give anledning til fjernvirkninger ud over vandet. 
Eventuelle vartegn i lystbådehavnen kan med fordel belyses.   

• Smedekæret 
Træer omkring gadekæret kan belyses med 2-3 uplights eller der kan etableres belysning ved 
bænkene. 

• Tårnby Kirke 
Kirken kan belyses med spots eller armaturer af typen ’flood light’. Hvis kirken belyses er det vigtigt, 
at lysets farvetemperatur er afstemt med teglenes røde farve.   

• Stitunneller 
Etablering af en særlig belysning i stitunneller kan have flere fordele. Belysningen kan gøre tunnelen 
mere spændende og tryg at færdes i, og kan samtidig modvirke graffiti og anden hærværk. Se 
eksempler herunder. 
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Figur 18. Karakterskabende stitunnelbelysning ved Farum Bytorv. 

 

 

Figur 19. Interaktiv og karakterskabende belysning ved Gersagerparken i Greve. 
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6 SMART CITY 

Smart City-teknologier er populært sagt en fællesbetegnelse for de teknologier til kommunikation, 
detektering og styring, der kan anvendes i et offentligt miljø. Teknologierne er typisk forbundet i et eller flere 
større netværk og bidrager til en optimering og koordinering af eksisterende anlægs funktioner og drift, fx 
belysning, trafikstyring eller borgerinformation.  

De Smarte teknologier skal optimere den kommunale infrastruktur og give besparelser på de kommunale 
driftsudgifter. De kan eksempelvis benyttes til afhjælpning af trængsel, intelligent parkeringsinformation eller 
til klimatilpasningsformål.  

Grundtanken er, at kommunens anlæg gøres mere intelligente ved at udnytte allerede eksisterende 
infrastrukturer, koble dem sammen, opsamle data og benytte disse til at optimere eller automatisere 
anlæggenes funktioner.  

Der er i disse år et øget fokus på Smart City‐teknologier, men de færreste ved, hvad det egentlig drejer sig 
om, eller hvad der faktisk er smart. Udviklingen på området er drevet af den stærke teknologiske udvikling og 
ønsket om at gøre byer og kommuner mere miljøvenlige og rentable.  

6.1 Hvornår er noget en Smart City løsning? 

Hvis det skal give mening at kalde noget for en Smart City løsning, skal der være tale om en eller anden 
form for digital integration eller tværdisciplinær koordinering, der giver mere værdi end de eksisterende 
teknologier hver for sig.  

At lyset fra et vejbelysningsarmatur eksempelvis kan dæmpes er ikke i sig selv Smart. Det bliver først smart, 
når dæmpningen kobles til detekteringen af trafikken og derved optimerer tilpasningen til de aktuelle behov. 
Når dette er muligt, opnår man en maksimal besparelse.  

Populært sagt er en løsning smart, når 1+1 giver mere end 2 og der skabes positiv synergi eller merværdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på, hvordan Smart City kan skabe værdi.  
  

Økonomisk værdi Værdi for borgere Brandingværdi 
Energibesparelser Fremkommelighed Politisk vilje og innovation 
Optimering/automation Tryghed God borgerservice 
Forbedret kapacitet på 
veje 

Parkeringsanvisning Begivenheder og 
kulturfremme 

Øget trafiksikkerhed Enkel/forbedret kommunikation 
mellem kommune og borgere  

Erhvervsfremme 

Forbedret 
infrastruktur/mobilitet 

Bæredygtigt nærmiljø Kommunal identitet 

Øget handel Oplevelser  

Nye borgere/besøgende Borgerportal  
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6.2 Hvorfor skal man bruge smarte teknologier? 

Der er grundlæggende to hovedpointer ved at benytte smarte teknologier. Den ene handler om optimering 
og besparelser, den anden om at skabe udvikling og mere værdi for borgere og brugere.  

Dertil kommer et aspekt, der omhandler teknologiernes potentiale i forhold til branding og kommunikation. 
Ved introduktion af smarte teknologier er det afgørende, at der skabes en reel gevinst, enten økonomisk 
eller i form af optimering eller nye muligheder.  

Indførelsen af værdiskabende Smart City tiltag i en kommune viser kommunens vilje og evne til at møde 
borgernes behov, skabe innovation og facilitere moderne kommunikationsformer. Herved styrkes 
kommunens profil og attraktivitet for borgere og virksomheder. 

6.3 Det rigtige afsæt 

En Smart City løsning bør kun implementeres, hvis den bidrager med en kvalitativ værdiskabelse for 
kommunen og dens borgere.  

En Smart City løsning bør altid tage udgangspunkt i kommunens visioner og planer. Herved sikres 
sammenhængen mellem kommunens værdier og prioriteringer og de teknologier der indføres.  

For at sikre at de Smart City løsninger, Tårnby Kommune kunne ønske at implementere, reelt tilfører værdi, 
anbefales det at kommunen udarbejder en behovsanalyse, dvs. en kortlægning af kommunens behov, 
ønsker og krav. Det vil sige en afklaring af, hvilke af kommunens behov, der kan løses med Smart City tiltag, 
samt hvilke behov der er de mest presserende eller giver størst værdi. På den måde kan udviklingen styres, 
så den sker ud fra veldefinerede målsætninger og er i tråd med kommunens visioner og vedtagne politiker. 
Dette analysearbejde kan med fordel foregå i en dedikeret Smart City gruppe med repræsentanter fra 
kommunens forskellige afdelinger samt borgere og erhvervsliv. Det er vigtigt at bemærke, at lovgivning 
omkring databeskyttelse, persondataloven og omfanget af kommunalfuldmagten stiller krav til dette arbejde. 

For at sikre, at en ny Smart City løsning giver en reel gevinst bør der også altid laves analyser og 
beregninger, der understøtter den enkelte teknologi/case. Analyse og beregninger af en aktuel Smart City 
case kan med fordel forholde sig til følgende:  

• Teknologiske krav til eksisterende og/eller kommende infrastruktur 

• Økonomisk gevinst for kommune og/eller borgere 

• Kvalitative forbedringer for kommunens borgere 

• Gevinster og/eller forbedringer for erhverv og beskæftigelse i kommunen   
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6.4 Eksempler på Smart City løsninger 

Smart City har i de senere år fyldt mere og mere i den offentlige debat om fremtidens bysamfund, 
teknologisk innovation og byudvikling. Tanker og forsøg med Smart City løsninger spirer frem overalt. Listen 
over ideer og eksempler vokser og kan fx indeholde følgende:  
 

• Intelligent og behovsdrevet styring af vejbelysning og trafiksignaler 

• Tilgang til Wi‐Fi i udvalgte områder i det offentlige rum for borgere og besøgende 

• Fibernet som koordineres med kabellægning og renovering af belysningsanlæg 

• App til multifunktionel borgerportal med tovejskommunikation 

• Integration med andre Smart City‐systemer i Hovedstadsområdet, som sikrer optimal udnyttelse af 
ressourcer og kapacitet 

• Variable trafiktavler til angivelse af tilladt hastighed, parkeringsanvisning og anden information 

• Styring af lyset på skolevejen  

• Et cykelbarometer  

• Informationstavle med afgangstider for bus og tog  

• Trafiksignaler med detektering og prioritering af bløde trafikanter  

 
Mulighederne er mange. Smart City må dog ikke være et mål i sig selv, men bør understøtte kommunens 
eksisterende visioner og målsætninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

ANBEFALINGER TIL TÅRNBY KOMMUNE 

Afsnit 1-5 indeholder en lang række anbefalinger og retningslinjer for belysning i Tårnby Kommune.  

Som anført i afsnit 1.4, tager anbefalingerne blandt andet udgangspunkt i eksisterende anlægsdata for 
kommunens belysningsanlæg og Tårnby Kommunes armaturkatalog.  

Eksisterende anlægsdata indeholder ikke en komplet fortegnelse over hele kommunens belysningsanlæg. 
Det anbefales derfor, at kommunen udarbejder en komplet database over belysningsanlægget. Det 
anbefales at databasen som minimum indeholder oplysninger om følgende: 

• Strækning 

• Armaturtype og antal 

• Lyskildetype og antal 

• Dæmpning 

• Mastetype 

• Lyspunktshøjde 

• Etablerings år 

• Seneste serieudskiftning 

• Næste serieudskiftning 
 

Ud over de nævnte punkter kan det være en fordel at kontrollere tilstanden af de forskellige delanlæg, 
herunder wireanlæg samt træ- og gittermaster.   

En komplet database over hele kommunens belysningsanlæg vil dels give et bedre overblik over det 
samlede belysningsanlæg, dels lette vedligeholdelse af anlægget.  

Til brug for den fremtidige renovering af kommunens belysningsanlæg anbefales det, at kommunen 
udarbejder en handlingsplan for hele den resterende renovering, herunder beslutter hvilke armaturer, der 
skal benyttes på hvilke strækninger. I den forbindelse anbefales det, at renoveringen tager udgangspunkt i 
retningslinjerne denne belysningsplan.  

Tårnby Kommune har skiftet ca. 5700 armaturer siden 2011 og skiftet ca. 3000 master. Tårnby Kommune 
planlægger at skifte de resterende armaturer i løbet af 2018-2019 samt skifte master og kabellægger ca. 18 
km ledninger.  

 

Tårnby kommune har også udarbejdet dokumentationer som viser de punkter som du har nævnte for at de 
områder som blev renoveret. Og regner med at udgang af 2019 at have dokumentationer på alle 
master/armaturer.  
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EKSEMPLER PÅ ARMATURSERIER  

Eksemplerne herunder viser fleksible armaturserier, som kan anvendes i mange typer områder. Serierne 
indeholder både vejarmatur, væglampe og pullert. 

 

Nyx fra Focus Lighting er et godt eksempel på en fleksibel armaturserie. 

 

CitySwan fra Philips er en meget bred armaturserie med mange varianter. 

 

Serien Albertslund fra Louis Poulsen indeholder parklygte og pullert. 
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Serien Sky fra Focus Lighting indeholder parklygte, pullert og væglampe. 

 

 

Armaturserien Toldbod fra Louis Poulsen indeholder armaturer til både mast, pullert og væg. 

 

Et armaturkatalog for belysning i Tårnby Kommune findes i separat bilag. 
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Tårnby Kommune                                                                                                         Helle Frøjk  

Teknisk Forvaltning                                                                                                       Astrid Espenhain 

Ejendomscentret                                                                                                           Kenneth Munck 

Amager Landevej 76 

2770 Kastrup 
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