
Afskrifter (inkl. stavefejl mv.) af e-mail-korrespondance med Aarhus 
Kommunes 'Center for Byens Anvendelse' i januar-februar 2016 ang. 

den nyetablerede gadebelysning i F. Vestergaards Gade: 
 

 
31.1.2016 skriver jeg således: 

 
Hej igen - 
 

For få dage siden kom der lys i de nye, designede gadelygter i F. Vestergaards Gade - 
og tak for det. Men, men, men ...! 

 
Hvorfor i alverden er lygterne anbragt på gadens venstre side - langs skolebygningen 
og boldbanerne - hvor der ikke færdes tilnærmelsesvis så mange fodgængere om 

aftenen som på gadens højre side, hvor menneskene jo bor? 
 

Mit vedhængte billede fra i aften illustrerer meget godt det flotte lys, som de nye 
lygter kaster ned og til dels spreder. Men også og ikke mindst hvor mørkt der er på 
fortovene ud for beboelsesejendommene. 

 
Jeg håber, I snarest vil lave placeringen om. Eller i det mindste placere nogle 

tilsvarende lygter på gadens højreside. De tidligere lygter, som hang midt over 
kørebanen, gav væsentligt bedre lys til os som bruger beboelsesfortovene. 
 

Venlig hilsen 
 

Jørgen Grandt 
Ålborggade 8, st. tv. 
8000 Århus C 

 
www.grandts.dk 

 
_____________________________________________________ 

 
9.2.2016 svarer kommunen således: 
 
Kære Jørgen 
 
Tak for din henvendelse omkring den nye belysning i F. Vestergårdsgade. 
 
Jeg er da rigtig ked af, at høre i ikke føler den nye belysning fungerer optimalt. Der vil være stor forskel på 
oplevelsen af lyset, når man har været vant til at den hænger i wire over kørebanen og så bliver ændret til 
masteanlæg. 
 
Belysningen er etableret i den ubeboede side af F. Vestergårdsgade, for at undgå ubehagelig lys ind i jeres 
lejligheder og generende master lige op af husene. 
 
Der er foretaget lysberegninger som dokumenterer, at der er det lys der er krævet, 5 lux svarende til em 
belysningsklasse E1 (boligvej med høj bebyggelse). Det kan derfor undre mig at i føler der er total mørkt på 

http://www.grandts.dk/


fortovet. Vi har selv været ude og gennemgå belysningen og finder faktisk at det fungerer rigtig godt. 
Eftersom belysningen laver op til kravene vil der ikke blive suppleret med yderlige master på vejens højre 
side. 
 
Jeg håber i med lidt tilvænning bliver glade for den nye belysning. 
 
 

Med venlig hilsen  

 

Pia  Westergaard 

Vejbelysning og ITS 

M: +45 23319588  E piwe@aarhus.dk 

 

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE 

Teknik og Miljø 

Aarhus Kommune 

 

Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, T +45 8940 4400 

www.aarhus.dk  

 

 
 
_______________________________________________________ 
 

Senere samme dag - dvs. 9.2.2016 - replicerer jeg således: 
 

Kære Pia Westergaard, 
 
Tak for forklaringen, som ... hm!  

 
Lad venligst være med at citere mig for at have hævdet, at "der er totalt mørkt på 

fortovet". Jeg nøjedes med at sige "mørkt" i min første mail - underforstået: 
væsentligt mørkere end førhen. Men naturligvis ikke 'totalt'! 

 
Hvilket da også fremgår af de to andre billeder fra samme aften som er lagt ind 
foroven på min webside: http://www.grandts.dk/Aarhus/ingerslevgaarden.htm  

 
Mvh. 

Jørgen Grandt 
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