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Prøveopstilling af banebelysning på Frederiksberg Idrætspark
Tirsdag den 4. marts mellem kl. 18.30 og 22.30 og onsdag den 5. marts mellem kl.
18.30 og 20 vil der blive lavet en prøveopstilling for belysning af boldbanen på
Frederiksberg Idrætspark.
Frederiksberg Kommune ønsker med denne orientering at give borgere,
beboerforeninger mv. lejlighed til at udtale sig om påvirkninger fra belysningen.
Orienteringen vil desuden medvirke til udvælgelsen af parterne i sagen.
Hvis I har spørgsmål til sagen beder vi jer om at kontakte bygherrerådgiver Tina
Brandt fra FK Ejendomme på mobil 2898 4365 / e-mail tibr03@frederiksberg.dk
eller byggesagsbehandler Mette Hesthaven fra Byggeri & Arkitektur på 3821 4133
/ e-mail mehe01@frederiksberg.dk. Udtalelser til sagen kan sendes til
bpm@frederiksberg.dk eller Frederiksberg Kommune, Bygge-, Plan- og
Miljøafdelingen, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg og skal være os i hænde
senest den 18. marts 2014.
Baggrunden for prøveopstillingen er en analyse af lyspåvirkningerne til
omgivelserne. Analysen viser, at lyspåvirkningerne er kritiske for det nærliggende
område for det højeste belysningsniveau og kan være kritiske for de lavere
belysningsniveauer i enkelte synsretninger.
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Der vil blive gennemført en prøveopstilling på to af de fire fremtidige
masteplaceringer, de to hjørner tættest på Gustav Johannsens Vej. Opstillingerne
gennemføres med tre belysningsniveauer på hhv. 125 lux til brug for den daglige
træning, 250 lux til brug for kampe i weekenden samt 500 lux til klubkampe på
højere niveau (max 2-4 gange årligt). Tirsdag kan ses 125/250 lux og onsdag 500
lux.
Prøveopstillingen sker ved at hæve lysarmaturer op i den ønskede højde (ca. 24
m) med lift og indstille dem, så de giver den ønskede belysning på banen.
Der må forventes pauser imellem de tre opstillinger og til opvarmning af
armaturerne. Da der alene er tale om én opstilling, som flyttes fra en masteposition
til en anden, vil fornemmelsen af lyset kun svare til en fjerdedel af det samlede lys.

Med venlig Hilsen
Frederiksberg Kommune
Kultur, Fritid & Erhverv, Byggeri og Arkitektur samt FK Ejendomme

Eventuelle ændringer i programmet fx pga. ringe vejrforhold vil fremgå af www.frederiksberg.dk/nyheder og vil
ske uden yderligere orientering.
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