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HINDERBELSYNING 

Anna Lund 
WSP Ljusdesign 



WSP Ljusdesign 

Vinnare av Svenska Ljuspriset 2008 med Hotell Nääs Fabriker 

Belysning av interiör och exteriör 

Anpassning av modern funktion i historisk miljö 

Belysningen tar tillvara platsen 



VAD ÄR LJUSDESIGN? 

Samverkan 

Människa 

Rum 

Färg 

Ljus 

 

Ögat och synen 

Detaljseende 

Omgivningsseende 

Rumsupplevelse 

 

 



OLIKA SÄTT ATT BELYSA 

Lysa upp Belysa 
 

Ljussätta Ljusgestalta 
 

 



Bakgrund 

Mera vindkraft 

Det finns ett behov av och en önskas 

om att kunna bygga vindkraftverk 

med en totalhöjd överstigande 150 

meter.  

TFSF 2010:155 

Det är Transportstyrelsens nya 

riktlinjer från november 2010 som 

gäller nu. 

Hinderbelysningens 

frågeställningar 

Hur fungerar ljus? 

Ljusets egenskaper 

Upplevelsen av ljus 

Hinderbelysning av vindkraftverk och 

vindkraftsparker 

 



Hur fungerar ljus? 

Inom fysiken definieras ljus 

som elektromagnetisk 

strålning inom ett 

våglängdsområde som 

ögat är känsligt för. 

Strålningen är dock 

osynlig! 

Människan kan se i både 

ljus och mörker, vi 

adapterar (vänjer oss) vid 

olika ljusförhållande.  

Synligt ljus 

Våglängd, λ (meter) 



TEKNISKA TERMER 

Belysningsstyrka 

är måttet på hur mycket ljus som faller på 
en yta.  

Enheten är lux. 

Ljusflöde 

är måttet på hur mycket ljus en ljuskälla 
totalt avger i alla riktningar.  

Enheten är lumen (lm).  

Ljusstyrka 

är ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla 
eller armatur avger i en angiven vinkel.  

Enheten är candela (cd) 

 

Spektralfördelning 

för ljusstrålning beskriver ljusenergins 
fördelning över olika våglängdsområden.  



LJUSETS EGENSKAPER – STYRKA OCH INTENSITET 

Belysningsstyrkan säger 

inget om hur vi ljus 

uppfattar omgivningen 

och ljusstyrka säger inget 

om hur intensiv uppfattar 

ljuskällan.  

 

För att får en uppfattning 

av ljust eller dunkelt 

måste omgivning och 

ljuskälla ställas i 

förhållande till varandra. 

  



DAGSLJUS I FÖRHÅLLANDE TILL ELLJUS 

Elektriska ljus är mycket 

svaga jämfört med 

solen.  

En molnig dag ger 

ungefär 2500 lux 

Kontorsbelysning ligger 

på 300-500 lux. 

Gatubelysning i staden 

ger ca 10 lux. 

1 lux motsvarar ljuset 

från ett stearinljus i ett 

mörkt rum på ungefär 1 

meters avstånd.  

 

 



HUR LÅNGT NÅR LJUSET? 

LJUS SYNS INTE FÖRRÄN DET 

TRÄFFAR EN YTA  

Detta betyder att ljuspunkten som är 

lampan syns och man upplever ljuset 

som  träffar en yta men att själva 

ljusstrålen där emellan inte syns.  

 
 

LJUSSTYRKAN MINSKAR MED 

AVSTÅNDET 

Ljuset blir svagare ju längre det 

färdas. Samtidigt blir ljusbilden 

bredare och mindre intensiv. 



LJUS OCH FÄRG 

RÖTT 

Första färgen man ser är röd. 

Rött ljus / färg påverkar kroppen starkt; puls, 

andning, känslor. 

Rött ljus kan vara både vilsamt och stressande. 

Vilsamt tex som motorvägsbelysning, stressande 

att alla andra färger dör. 

 

VITT 

Vitt ljus är fördelat över hela spektret, vilket känns 

mer naturligt. 

Vitt ljus skapar mycket information då det lyfter 

fram sin omgivning. 

Upplevelsen är starkt beroende av vilken ljuskälla 

som används pga färgtemperatur och RA-index. 
 



ÖGAT, SYNEN OCH UPPLEVELSEN 

SYNENS BEGRÄNSNINGAR 

Ögat dras alltid till den ljusaste 

punkten, eller den största 

kontrasten. 

Skarpt seende i ca 2 grader, 

resten fyller hjärnan och 

minnet i. Ögat letar alltid efter 

ny information att tolka. 

 

BLÄNDNING 

Om ögat utsätts för en högre 

ljushet än det är adapterat för 

upplevs det som bländning. 



REGLER FÖR HINDERBELYSNING 

Det är Transportstyrelsens 

riktlinjer från 2010 som gäller 

Vindkraftverk som har en höjd av 45-150 

meter ska markeras med blinkande 

medelintensivt (rött) ljus under skymning, 

gryning och mörker. 

Vindkraftverk som har en höjd av 150 m 

eller högre ska markeras med blinkande 

högintensivt (vitt) ljus. Vid mörker är det 

tillåtet att reducera ljusintensiteten.  

Om det finns samlad bostadsbebyggelse 

inom en radie på 5 km från föremålet, ska 

högintensiva ljus avskärmas så att 

ljusstrålen inte träffar markytan på 

närmare avstånd än 5 km från föremålet. 

 



FAKTA OM HINDERBELYSNING 

Medelintensivt ljus  
(gryning, skymning, mörker) 

Rött blinkande  

2.000 candela 
 

Högintensivt ljus  

(dagtid, gryning, skymning) 

Vitt blinkande 

100.000 candela 

(kan ev reduceras vid gryning 
och skymning) 
 

Högintensivt ljus  

(mörker) 

Vitt blinkande 

2.000 candela 



FAKTA OM HINDERBELYSNING 



HINDERBELYSNING AV VINDKRAFTVERK 



VINDKRAFTSPARK MED VERK UNDER150M 

I vindkraftsparker 

med vindkraftverk 

under 150 meter ska 

samtliga yttre verk 

vara försedda med 

medelintensivt 

blinkande rött ljus.  

Alla verk innanför 

dessa ska vara 

försedda med 

lågintensivt rött fast 

ljus.  

 



VINDKRAFTSPARK MED VERK ÖVER 150M 

I vindkraftsparker 

med vindkraftverk 

över 150 meter ska 

några strategiskt 

placerade yttre verk 

vara försedda med 

högintensivt 

blinkande vitt ljus.  

Alla verk innanför 

dessa ska vara 

försedda med 

lågintensivt rött fast 

ljus.  

 



UPPLEVELSE VINDKRAFTSBELYSNING 

Ljuskällan i vindkraftverket har en 

spridningsvinkel på 4 grader. 
 

Dagtid uppnås 100.000 cd. 
 

Gryning, skymning och nattetid 

uppnås 2.000 cd. 

 

Hur ser det ut? 

 



UPPLEVELSEN AV HÖGINTENSIVT LJUS (DAG) 

FAKTA 

Blinkande, Vitt 

100.000 candela 

Ljusstrålen får inte träffar 

markytan på närmare avstånd 

än 5 km 

 

UPPLEVELSE 

100.000 cd = 1 lux på 500 

meters avstånd 

eller 180 lux på 20 meters 

avstånd 

Dagsljus en mulen dag är 

2.500 lux 

 

 



UPPLEVELSEN AV HÖGINTENSIVT LJUS (NATT) 

FAKTA 

Blinkande, Vitt 

2.000 candela 

Ljusstrålen får inte träffar 

markytan på närmare avstånd 

än 5 km 

 

UPPLEVELSE 

2.000 cd = 0,01 lux på 500 

meters avstånd 

eller 4 lux på 20 meters avstånd 

 

 

 



TESTFÖRSÖK MED HINDERBELYSNING 

Dragaliden 

Under våren 2010 har Svevind testat en ny typ av 

högintensiv belysning på Dragaliden.  

Huds Moar 

På ett av verken monteradesen lampa med högintensivt vitt 

blinkande ljus. Under testperioden filmades parken under 

olika förhållanden och från olika platser i omgivningen.  

Källsjö 

Prov av hinderbelysning LED-teknik. Man tittade också på 

OCAS styrsystem som med hjälp av radar tänder 

hinderbelysning en bara när flygfarkoster detekterats. 

Bredhälla, Uppvidninge kommun 

Specifikation provlampa ORGA L600-63B 

LED-ljuskälla med mjukstart för maximal livslängd.  

Ljusspridning i horisontalt: 200 grader  

Ljusspridning i vertikalt : 3-7 grader med högsta intensiteten 

på +1 grad.  

Lampan är dimbar  

 

 



HUR GÅR VI VIDARE? 

Vår kunskap om 

den nya typen av 

hinderbelysning 

måste öka. 
 

Visualiseringar 

och beskrivningar 

kan inte göra 

verkligheten 

rättvis, den måste 

upplevas genom 

tester! 



REFLEKTION 

Känslan inför en 

vindkraftspark – en 

generationsfråga? 
 

Att växa upp med 

Maglarp… 
 

Den romantiska 

fyren… 

 


