
Workshop organiséiert vum Klimabündnis LëtzebuergWorkshop organiséiert vum Klimabündnis Lëtzebuerg 
zesumme mat der Initiativ Dark-Sky

Öffentlech Beliichtung 25.02.2010 zu Biekerech



Eist Zil ass et, d’Liicht energie- an ëmweltbewosst, 
dat heescht sënnvoll a spuersam anzesetzen.

3 Grondsätz fir d‘Liichtverschmotzung anzegrenzen: 

• Verzicht op iwwerflësseg Beliichtungen 

• Keng Emissioun vu Liicht iwwer der Horizontaler no uewen

• Nëmmen esou laang beliichten wéi erfuerdert





Technesch Critèren zu enger 
„gudder“ Beliichtung: 

• Asaz vu voll ofgeschiermte Luuchte mat 
flaachem Glasbuedem 
Luuchtentyp: Full cut off; défilé absolu; 
Liichtstäerkeklass G6  
Luuchten déi d’Liicht nëmmen no ënne leeden:
kee Liicht geet no uewe sënnlos verluer.
De flaache Glasbuedem féiert nëmmen zu enger
minimaler Liichtstreeung. (Erklärung nächst Säit)

• Horizontal ophänken vun de Luuchten
D k i d’L ht b i i ë W k lDacks ginn d’Luuchtenbei eis ënner engem Wenkel  
zur Horizontaler opgehaang; dobäi si vill intern 
Reflektore dorop ausgeluecht d’Liicht iwer d’Strooss 
ze verdeelen. 

• Ustralungen vun uewen no ënnen  g
Mat moderne Liichtmettel loosse sech grad vun
uewen no ënnen flott Liichteffekter hirstellen, ouni
awer am Dag ze stéieren.
Keng Straler an de Buedem abauen.

A t i h St l• Asaz vun asymetrische Straler 
(fir Sportfelder a grouss Parkingen) 
Dëst erméiglecht bei horizontaler Montage een
Ausliichten iwwer e wäite Beräich, deen trotzdem
schaarf ofgegrenzt ass. Déi üblech Montage vu
symetrische Straler an engem schife Wénkel féiert
zu enger staarker Blendung iwwer zig Kilometer.



Erklärung zu Full-Cut-Off LeuchtenErklärung zu Full Cut Off Leuchten





Virschléi zur Verbesserung vun der 
Energieeffizienz a Reduktion vun der 

Liichtverschmotzung:

Gebäibeliichtungen (Kierchen, Monumenter, …):
Besteeënd Anlagen:
 Ausschaltzäiten während den Nuetsstonnen iwwer Zäitauer steieren 
 Ausriichtung kontrolléieren, Asaz vu Zousazleetblecher fir de beliichte 

Beräich anzegrenzen
 Manner staark beliichten  Effekt vun der Beliichtung dacks besserg

Nei Installatioun:
 Sinn nei Ustralungen iwerhaapt néideg?
 Beliichte vun uewen no ënnen (keng an de Buedem agebauten Straler)
 Punktuell a gezielt asetzen, net den Objet am Liicht erdrénken 

Eclairage Publique:Eclairage Publique:
Bestand:
 Ausschaltzäiten an der Nuecht (Bsp.: Beliichtungen vun Parkingen oder 

Niewestroossen no Mëtternuecht ausschalten)

Nei Anlagen oder moderniséieren vun Anlagen:
 Asetzen vu voll ofgeschiermten Luuchten mat flaachem Glasbuedem: Asetzen vu voll ofgeschiermten Luuchten mat  flaachem Glasbuedem: 

Typ Full cut off oder défilé absolu
 Horizontaalt ophänken vun de Luuchten; den interne Reflektor verdeelt 

Luucht korrekt
 Liichtmettel (Biren) déi energieeffizient sinn, an e méiglechst klengen UV- an 

Blo-Undeel hunn: dëst sinn aktuell Sodium Luuchten
 Sportfelder: Asaz vu flach montéierten, asymetresch Reflektorstraler

Méiglech Beispiller fir Gemengereglementatiounen:
 Verbued vun Ustralungen vu Beem an Sträicher (dëst schued der Planzen-

an der Déirewelt a verbrauch sënnlos Energie)
 Keng Ustralunge vun ënnen oder säitlech ( Blendung) zouloossen
 Keng Kugelluuchten oder an de Buedem agebauten Straler zouloossen
 Fir Beliichtungen an Industrie an Commerce Zonen: Fir Beliichtungen an Industrie- an Commerce-Zonen:

 Luuchten vum Typ Full cut off resp. asymetresch Straler viirschreiwen

 Ausschaltzäiten an der Nuecht fir Reklammen resp. ongenotzen Parkingen

 Verbued vu Skybeamer, déi sinn eng Gefor fir Loft- a Stroosseverkéier

Kontakt a weider Informatiounen: 
dark-sky@aal.lu / Tel.: 691 998813


