
LE GOUVERNEMENT 
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t3 SEP. 2019

Luxembourg, le

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement

Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 

parlementaire N“1092 du 21 août 2019 de l’honorable député Monsieur Sven 

Clement, concernant le démontage des candélabres le long des autoroutes 

Al et Al 3, tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à 

Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

François Bausch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4, Place de l'Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247 93308



CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée le ;

13 SEP. 2019

Ântwert vum Hàr François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, op déi 
parlamentaresch Fro n” 1092 vum 21. August 2019 vum Hàr Deputéierte Sven Clement

1. Op wéi vill kWh pro Joer hu sech d'Aspuerungen duerch d'Moossnamen op der A6 belaf?

Op wéi vill Euro pro Joer hu sech d'Aspuerungen duerch d'Moossnamen op der A6 belaf?

D'Moossnamen op der Autobunn A6 brénge jaerlech Energieerspuernisser vun 278 000 kWh. 
Finanziell kann een op der A6 25 000 € pro Joer aspueren.

2. Wéi vill kWh pro Joer zousatziech Aspuerunge gi sech no den Aarbechten op der A13 an 
Al erwaart?

Wéi vill Euro pro Joer zousatziech Aspuerunge gi sech no den Aarbechten op derA13 an 
Al erwaart?

D'Moossnamen op der A13 an Al bréngen eng jaerlech Energieerspuernis vun 150 800 kWh. 
Finanziell kann een op der A13 an Al eng Aspuerung vun 13 600 € pro Joer verbuchen.

3. Wat geschitt mat den Iwwerreschter vun de Luuchtepottoen? Ginn des recycléiert?

- Falls jo; Kann de Staat doduerch Recette generéieren? Op wéi vill belafen déi sech an 
deem Fall?

Falls nee: Firwat net?

Dat ganzt démontéiert Material gëtt an d'Zentrallager vum Service électro-mécanique vun der 
Stroossebauverwaltung op Rouspert gefouert.

Pottoen déi 25 Joer laang hiren Zweck erfëllt hu ginn duerch d'Administration de 
l'enregistrement, des domaines et de la TVA un den Héchstbiddende versteet. Wéivill Recette 
dobai generéiert gëtt kann een aiso elo nach nët wëssen.

D'Luuchte vun der A13 déi nach relativ nei si gi benotzt fir op der A4 (Escher Autobunn) déi lescht 
Luuchte mat SOX-Bieren ze ersetzen. Déi Luuchten déi iwwreg bleiwe ginn als Reserv-Material 
benotzt.

D'Luuchte vun der Al sinn net méi ze gebrauchen a gi vun eise Mataarbechter fachgerecht 
zerluecht an duerno recycléiert.

4. Ginn d'Luuchtepottoe bei den Tunnellen an den Echangeuren opgrond vun de genannte 
Problemer (vétusté des mâts, l'arrêt de production de certaines pièces de rechange ainsi 
que des travaux d'entretien difficiles nécessitant des barrages de voies) ersat?

- Falls jo, ass hei geplangt op méi energiespuersam Liictmëttelen ze setzen?



- Faits nee, ass de Minister der Meenung, datt bel dëse Luuchtepottoen déi genannte 
Problemer net virleien? Faits jo: Firwat net?

Déi genannte Luuchten hunn deelweis dee selweschten Alter wei déi, déi elo ofmontéiert goufen 
a mussen ersat ginn. Dëst wàert an engem Délai, deen engersaits vun de budgetare Mëttelen an 
anerersaits vun der Méiglechkeet vun enger méiglechst stauaarmer Interventioun ofhangt, 
gemaach ginn. Bei deene Liichtmëttelen déi aktuell agesat gi gëtt drop opgepasst datt den 
Energieverbrauch nom Ersetzen esou geréng wéi méiglech gehale gëtt, dëst aiti Kader vun de 
bestoende Riichtiinnen (EN 13201 Deel 1-5).

5. Ginn dës Aarbechten a Réglé vun der Stroossebauverwaltung duerchgefouert oder 
gi/goufe se un eng Firma soustraitéiert? Am Fait vun enger Soustraitance: Kënnt Dir 
opiëschte wéi eng Aarbechten net vun der Stroossebauverwaltung selwer 
duerchgefouert ginn/goufen?

Dës Aarbechte goufen am Kader vun engem Marché un eng Privatfirma verginn. D'Fraileeë vun 
den Ankerschrauwen, den Démontage an den Transport an d'Zentrallager op Rouspert sinn 
duerch dëse Marché ofgedeckt.

D'Strossebauverwaltung ass am Kader vun esou Chantieren zoustanneg fir d'Planung an och fir 
d'Opriichte vun den Ofsparungen, esoudatt d'Aarbechten an aller Sécherheet iwwert d'Bühn 
kënnegoen.




