
Maj 2006

Bilag I - Vurderingsskema

Med udgangspunkt i "Retningslinier for eksisterende og nyo gadebelysninger p6 private frellesveje og
omrflder" anvendes skemaet til sagsbehandlingen.

Dato:

Adresse:

Kontaktperson:

Tlf.nr.:

Email:

Sret X Beskriv afgrrensning af omridet:

X Vejomride kvarter navn, vejnavne: Sslodden

X Vejstrrekning vejnavne: Sslodden ( l-95 )

Vejtype, sret X Trafikvej X Lokalvej

X Boligomride Erhvervsomride
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Belysningsanlregget Bemrerkning Lysplanen

angivet i Lysplanen?

Ja Nej

Belysningskilde. D06R42I I-0080, 80W kviksslvlampe X

Type armatur. D04F391 5-001 1, Lygte C04C 1 196-0002 X

Maste type. P arklygte, Albertslundlygten X

Antal master 29 stk. i alt.

Ophengt i barduner. NEJ

Placering af anlregget. Forkant/b agkant af fortov

Restlevetiden af anlres-
get.

> 2 5 i r

Findes der reservedele. JA

Andre data. Typer af belysning er baseret p6 listen "udtrrek pA alle kunder" som angiver
35 stk.

Okonomi kr.

fulig abonnementsudgift, drekker drift og vedli-
geholdelse.

Investering ved udskiftning til nyt anleg.

Skal anlregget skiftes i forbindelse med NESA
kabellregning? Hvis ja - hvornir?

NEJ
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Belysning i forhold til omgivelserne h Nej Bemrerkning

Generelt

Er der i kommuneplanen angivet fremtidige planer for vejstrrekningens
eller vej omr6dets belysninger?

X

Er der i lokalplanen angivet reguleringer for vejstrrkningens eller vej-
gryq{qts belysninger?

X Lokalplan 088

Er der lokalplaner under revision for vejstrrekningen eller vejomridets
belysninger?

X

Er der eksisterende sager f.eks. skoleudbygning, som kan have indfly-
delse pi den aktuelle sag for vejstrekningen eller vejomridets belys-
ninger?

X

Er der elementer i lysplanen, som har betydning for en given vejstrrek-
ning eller vejomride?

X

Trafiksikkerhed

Er der i handlingsplanen for trafiksikkerhed angivet fremtidige planer
for vej strrekningens eller veiomridets belysninser?

X

Er der i trafik- og miljostrategien angivet fremtidige planer for vej-
strrekningens eller vejomridets belysninger?

X

Er vejstrrekningen eller vejomridet udpeget i uheldsanalysen som mi-
nimum "mindre problem"?

X

Er vejstrrekningen eller vejomridet udpeget i trafiknettet som minimum
"mindre problem" i forhold til belysnine?

X

Er vej strrekningen eller vej omr6det udpeget i hastighedsundersogelsen
som minimum "mindre problem"?

X

Er velstrekningen eller veiomridet udpeget ved en borgerhenvendelse? X
Er vejstrrekningens forlob eller vejforlob i vejomridet for ringe belyst i
forhold til uoverskuelige sving eller lignende?

X

Er trafikbelastningen pi veistrrekninsen eller i veiomridet lokal trafik? X
Er der fortov eller befrestet sideareal pi vejstrrek
det? (mht. sikkerhed for handicappede)

ningen eller i vejomr6- X

Er bredden af det samlede veianlreg under 6 mer >r? X

Stationsforpladser og trafikknud
og disses belysning

epunkter,

Er der i forbindelse med vejstrrekningen eller ve
forplads?

omridet en stations- X

Er der i forbindelse med vejstrekningen eller ve
depunkt?

omridet et trafikknu- X
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Busruter
gennem privatejede omrfrder herunder ejendomsselskabero

og vejens belysning

Er vej strrekningen eller vei omridet busforende? X
Er der busstoppesteder pfl vejstrrekningen eller i vejomridet? X

Institutioner og vej belysning
herunder vuggestuer, bornehaver, plejehjem, idrretsanlreg o.lign.

Er der i forbindelse med veistrrekningen eller veiomridet en institution? X

Skoleveje og vejbelysning

Er vejstrrekningen eller vejomridet udpeget i skolevejsanalysen som
minimum "mindre problem"?

X

Ilastighedsdrempende foranstaltninger og vejbelysning

Er der i forbindelse med vejstrrekningen eller vejomridet en hastig-
hedsdrempende foranstaltninger?

X

Kriminalprreventive forhold og vejbelysning

Kontakt nedenstiende for svar pi sporgsmdlet:

Gladsaxe Politi, Nrerpolitiet i
Prreventiv Afdelingen.
Gammel R6dhusvej 19, 27 50
Tlf. nr.: 39541448.

Ballerup.

Ballerup.

Er vejstrrekningen eller vejomrAdet efter politiets vurdering srerlig bela-
stet og skyldes det et for ringe vejbelysningsniveau?

X Hele Solodden,
for perioden jan
05 til feb 06:
4 tilfrelde f.eks.
Indbrud i villa

Srerlige forhold

Er der nogle srerlige belysningsforhold, som ikke er naynt i emnerne
ovenfor, og som gor sig greldende for en given vejstrrekning eller vej-
omride?

X


