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Orientering om renovering af vejbelysning i Mogenstrup
Kære Lokalråd Fladså
Næstved Kommune har besluttet at renovere ca. 200 gadelamper/vejbelysning i
Mogenstrup, hvor både master og lamper udskiftes.
Vi skifter masterne, fordi vi oplever mange fejl på indsatser og kabler, og så
trænger materiellet generelt til at blive udskiftet. Udskiftningen skulle gerne give
nogle driftsmæssige besparelser. Derudover opnår vi en energibesparelse, da
lamperne bliver udskiftet til lamper med LED-belysning, som er mindre
energikrævende.
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Det drejer sig om lamper og master på følgende veje: Ageren, Bakken, Draget,
Højen, Kilden, Skrænten, Åvænget, Ådalen, Ryttervænget, Flinten,
Stenhusvænge og Skrædderbakken.
Det er planen, at arbejdet startes op i begyndelsen af april 2019.
Det er besluttet i Teknisk Udvalg, at der opsættes GrandeVille LED lamper (fra
Phillips Lighting) på 3 meter master. Se vedlagte produktblad på lampe.
Lampen fås både med cirkulær lysfordeling (rotationssymmetrisk) og ensidig
lysfordeling (asymmetrisk). Det vil sige, at lamperne kan lyse hele vejen rundt
eller i en bestemt retning. Det betyder blandt andet, at en lampe placeret op ad
en ejendom, kan udføres således, at lampen kun lyser ud på vejen.
Grundlaget for projektet er, at de nye master og lamper placeres samme steder,
hvor de eksisterende master og lamper er placeret i dag. Det vil samtidigt sige,
at der som udgangspunkt ikke opsættes færre eller flere lamper.
Der er desværre nogle master/lamper, hvor beplantning m.m. er vokset op
omkring masten/lampen. Her vil det være nødvendigt, at noget af beplantningen
fjernes således, at vores entreprenør kan komme til at udskifte masten. Det er
planen, at vi tager kontakt til de grundejere, hvor problematikken er aktuel. Vi vil
ligeledes sende orienteringsbrev ud til grundejere på de veje, hvor der bliver
foretaget udskiftning af master og lamper.
Har I spørgsmål eller kommentarer, er I velkommen til at kontakte Team Trafik.
Side 1 af 2

Med venlig hilsen
Center for Trafik og Ejendomme
Alex Dyberg Albrektsen
Vej- og Trafikingeniør
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