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En selvforsynende gadelygte, der kun bruger den strøm, 

den selv producerer. Det er formålet med projektet CO2-

fri gadelampe, som giver kommuner mulighed for både 

energi- og driftsbesparelser  

Dansk gadebelysning står for ca. 350 GWh strøm om året, 

hvilket svarer til 1,1 procent af det samlede danske elforbrug.  

Én lystmast i Københavns Kommune bruger i gennemsnit 

690 kWh om året. Til sammenligning bruger en typisk dansk 

familie i et en-families rækkehus 4.000 kWh om året. Der er 

med andre ord store energibesparelser at hente med CO2-

neutral gadebelysning. 

 

Sol, vind og lys 

Projektet samler eksperter inden for solenergi, vindenergi og 

LED-belysning for at designe en bæredygtig gadelampe. In-

tegreret i lampens design er solceller og en lille vindmølle, 

der udnytter vejrforholdene, hvor gadelampen står, til at ska-

be energi til den energieffektive LED-pære. Lampen vil blive 

testet på tre vejtyper med forskellige behov for belysning: 

Landeveje, mortorveje og veje i byerne. 

 

Global løsning 

Projektet CO2-fri gadelampe vil udvikle og demonstrere hy-

bride løsninger til det globale marked for gadebelysning. 

Projektet vil demonstrere en robust, velproportioneret gade-

lampe, der viser ‘state-of-the-art’ inden for hybrid gadebelys-

ning. Ved at afprøve intelligente systemer (til opsamling af 

data om trafik, ulykker, vejr m.v.) baseret på sensorer og 

trådløs kommunikation, bidrager projektet til udvikling af ap-

plikationer til fremtidens smart cities. 

 

Gode erfaringer er allerede høstet 

Projektet bygger videre på positive erfaringer fra et projekt 

om LED-baseret gadebelysning i Albertslund Kommune – 

den såkaldte A-lampe.  

 

 

CO2-fri gadelampe 
 
 udvikler udendørsbelysning baseret på vind- og sol-

energi samt LED-teknologi 

 udvikler nye trådløse kommunkationssystemer til 

fremtidens smart cities 

 udvikler 3 typer af hybrid gadebelysning, som skal 

testes på landeveje, mortorveje og veje  i byerne 

 skal demonstrere at kommunerne kan spare på 

energi og drift  af udendørsbelysning 

 forventer at skabe en lampe, der kan producere eks-

tra energi, der vil kunne distribueres via fremtidens 

elsystemer 

  

Bæredygtig gadebelysning giver 
energi- og driftsbesparelser 

 

CO2-fri gadelampe 

CO2-fri gadelampe 2013 
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CO2-fri gadelampe – et projekt i:  
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Fakta om CO2-fri gadelampe: 
 
Finansiering: Budget på ca. 18 mio. kr, 
hvoraf 2 mio. kr. søges bevilliget af ELFORSK 
og 16 mio. kr. af EUDP-programmet. 
 
Tidsramme: 3 år. 
Test af prototyper: Forår 2014. 
Produktion: 2016. 
 
Partnere: Gate 21, DTU-Fotonik, DTU-VEA, 
DTU Elektro, DTU Energy Conversion and 
Storage, Faktor 3, Philips Lighting A/S, Hen-
ning Larsen Architects, DONG, Alfred Priess 
A/S, København, Albertslund og Egedal 
Kommune. 
 
Kontakt:  
Per Boesgaard, Projektleder 
Gate 21               
Vognporten 2 
2620 Albertslund 
Telefon: 43 68 34 04 
Mobil: 31 15 62 53 
Mail: per.boesgaard@gate21.dk 

 

CO2-fri gadelampe er støttet af: 

 

Vil du vide mere? 
Kontakt os endelig, hvis  

du vil høre mere om projektet: 
  

Per Boesgaard,  
Projektleder, Gate 21  

 Mail: per.boesgaard@gate21.dk,  
Mobil: 31 15 62 53 

 
Peter Behrensdorff Poulsen,  

Projektleder, DTU Fotonik  
Mail:  ppou@fotonik.dtu.dk   

Mobil: 21 32 51 10 


