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Vindkraftverk i vindpark Lemnhult,  
totalhöjd 185 m.

BAKGRUND
Teknikutveckling av vindkraftverk går mot allt större maskiner och högre 
torn. Att kunna bygga höga verk har visat sig vara av stor betydelse då man 
når en högre medelvind vid navhöjd och framför allt minimerar inverkan 
av turbulent vind ovanför skog. Vindkraftverk över 150 m, i skogsmiljö, är  
generellt mycket mer effektiva.

Vindkraftverk ska förses med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens 
regler (TSFS 2013:9) för att säkerställa att vindkraftverken syns ur ett luft-
fartsperspektiv. Kraven på hinderbelysningen skiljer sig mellan verk under 150 
meter och verk över 150 meter. Det finns en oro för den visuella påverkan vid 
högre verk.   

Syftet med denna rapport är ge representanter för kommun och länssty-
relse samt allmänheten en skriftlig information om lagstiftning, teknik och  
påverkan vad det gäller hinderbelysning av vindkraftverk över 150 meter. 
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HINDERBELYSNING AV 
VINDKRAFTVERK
Anledningen till att vi har hinderbelysning på höga föremål är för att varna 
flygtrafik. Föreskrifterna skiljer på föremål mellan 45-150 meter och föremål 
högre än 150m.  

Krav från svenska myndigheter
Transportstyrelsen är den myndighet som satt regelverket kring hinderbelys-
ning, med utgångspunkt för flygfartens säkerhet. 

Reglerna finns beskrivna i föreskriften TSFS 2010:155.

Projektörer har att följa föreskriften och ansvarar för att kraven efterlevs.

Enligt den konsekvensutredning som gjordes av Transportstyrelsen inför  
införandet av de nya föreskrifterna, medför de nya reglerna mindre  
miljöpåverkan jämfört med de tidigare föreskrifterna, eftersom man numera 
tillåts dämpa ljuset under natten och under skymning/gryning.   

TSFS 2010:155 har ändrats genom 
TSFS 2013:9. 
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Vindkraftverk högre än 150 meter 
”Ett vindkraftverk som inklusive rotorn i sitt högsta läge har en höjd som är 
högre än 150 meter över mark eller vattenytan ska markeras med vit färg enligt 
19§ och förses med högintensivt blinkande ljus.” (TSFS 2013:9) Högintensivt 
ljus innebär följande:

På dagen ska vindkraftverket vara försett med vitt ljus med en intensitet på 
100 000 candela som blinkar 40-60 gånger per minut..

I gryning och skymning skall vindkraftverket vara försett med vitt ljus med en 
intensitet på 20 000 candela som blinkar 40-60 gånger per minut. 

På natten ska vindkraftverket vara försett med vitt ljus med en intensitet på 
2.000 candela som blinkar 40-60 gånger per minut. 

Generellt gäller att högintensiva ljus som installeras på nivån 150 meter eller 
lägre ska vara riktade uppåt för att minska störningar för omgivande bebyg-
gelse. På nivåer över 150 meter gäller att ljusets riktning ligger i horisontalpla-
net. Lampan skall ha en spridningsvinkel på 3-7o.

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. Med fast 
ljus menas att det lyser konstant och inte blinkar. 

Bilden visar ett exempel på utformning av hinderbelysning i en park med verk högre än 150 
m. Bilder är hämtad ur TSFS 2013:9.

Ljusstyrka  - är ett mått på hur mycket 
ljus en ljuskälla eller armatur avger i en 
given vinkel. Enheten är candela (cd). 
1cd motsvarar ungefär ljusstyrkan hos 
ett vanligt stearinljus

Belysningsstyrka är måttet på hur 
mycket ljus som faller på en yta. Enhe-
ten är lux. 

Bild på den högintensiva lampa för vind-
kraftverk.
Bild: Orga BV

Horisontalplan
Ljusbilden då en lampa har 7o  
spridningsvinkel
Lampa

Illustrationen visar en principskiss över 
ljusets spridning då en högintensiv lampa 
har största tillåtna spridningsvinkel, 7o 
och riktad längs med horisontalplanet. 



6 | WSP Ljusdesign

Hinderbelysning | Vindkraftverk högre än 150 meter

Vindkraftverk lägre än 150 meter
Ett vindkraftverk som inklusive rotorn har höjden 45-150 meter skall förses 
med medelintensivt rött blinkande ljus under gryning, skymning och mörker.

I skymning ska vindkraftverket vara försett med rött ljus med en intensitet på 
2.000 candela som blinkar 20-60 gånger per minut. 

I mörker ska vindkraftverket vara försett med rött ljus med en intensitet på 
minst 200 candela. 

Om vindkraftverket har en höjd på 110 - 150 meter får det röda blinkande 
ljuset som alternativ bytas ut mot vitt blinkande ljus. 

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.

Typ
Ljusstyrka (Cd) 

Dag
Ljusstyrka (cd)

Skyming/Gryning
Ljusstyrka (cd)

Natt
Färg Signaltyp

Lågintensiv min 32 min 32 min 32 Röd Fast

Medelintensiv 2000 2000 min 200 Röd Bllinkande
20-60 bpm

Högintensiv 100 000 20 000 - 100 000 2000 Vit
Blinkande

40-60 bpm

Tabell över de olika förekommande typerna av hinderbelysning enligt TSFS 2013:9.

Bilden visar ett exempel på utformning av 
hinderbleysning i en park med verk  lägre 

än 150m. Bilder är hämtad ur TSFS 2013:9.
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Styrning av hinderbelysning
Förnärvarande pågår ett arbete inom vindkraftsbranschen med att ta fram ny 
teknik som styr hinderbelysning så att den endast lyser när flygtrafik närmar 
sig. Förhoppningen är att dessa tekniker ska minska den visuella påverkan 
samt spara energi. Teknikerna beskrivs kortfattat nedan. 

Radar 
Med ett radarsystem övervakas luftrummet runt vindparken aktivt och syste-
met känner på så vis av när flygtrafik närmar sig. OCAS (Audio Visual War-
ning System) är en patenterad radarteknik. OCAS har förvärvats av Vestas, 
som meddelat att tekniken initialt endast kommer gå att köpa som tillval till 
Vestas egna turbiner. Arbetet med att ta fram radarsystem pågår även hos an-
dra turbinleverantörer. Förhoppningen är att teknikutvecklingen ska innebära 
att fler leverantörer kan erbjuda radarteknik samt att den höga kostnaden för 
tekniken ska minska. 

Transponder 
En transponder är en sändare som installeras i flygplan och helikopter.  
Transponden kommunicerar med olika system på marken. Genom att  
installera teknik som detekterar transpondersignaler från flygtrafik i vind-
parkerna skulle hinderbelysningen kunna tändas upp när farkoster närmar sig. 
Att transponders inte finns i alla flygtrafik utgör dock det största hindret för 
denna teknik. 
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LJUS
Inom fysiken definieras ljus som elektromagnetisk strålning inom ett våg-
längdsområde som ögat är känsligt för. Strålningen är osynlig, däremot bär 
den på information i form av energi som registreras av ögat och tolkas av  
hjärnan. 

Människan kan se i både ljus och mörker, vi adapterar (vänjer oss) vid oli-
ka ljusförhållanden. Hur snabbt vi adapterar beror på hur stor skillnaden är  
mellan de ljusförhållanden vi rör oss genom, men det är även åldersrelaterat. 
Yngre människor adapterar lättare till nya ljusförhållanden än äldre. 

Belysningsstyrkan och ljusstyrka säger egentligen inget om hur ljust vi  
uppfattar vare sig rummet eller ljuskällan. På natten gör det svaga månljuset 
stor skillnad för vårt seende, därför att grundförutsättningen är mörker. På 
samma sätt blir upplevelsen av en strålkastare begränsad om den tänds i dags-
ljus, då det redan är mycket ljust i omgivningen. Hur vi uppfattar ljuset beror 
helt enkelt på omgivningen.

Det artificiella ljus vi kan åstadkomma är mycket svagt jämfört med solen. För 
att sätta dagsljus och artificiellt ljus i proportion till varandra så ger en molnig 
dag ungefär 2500 lux i belysningsstyrka på marken. En normal kontorsbelys-
ning inomhus är mycket svagare, 300-500 lux, ändå upplevs den miljön som 
ljus. På kvällen ger gatubelysningen ungefär 10 lux på marken, något som är 
fullt tillräckligt ljus för att se vid bilkörning. För den romantiska middagen i 
ett stearinljus sken får man ungefär 1 lux på bordet.

Kan man se ljus?
Ljus syns inte förrän det träffar en yta, vilket betyder att själva ljusstrålen inte 
syns. Ljuspunkten, alltså lampan, syns och man upplever ljuset som träffar en 
yta. Där emellan syns egentligen ingenting. 

Enda gången själva ljusstrålen faktiskt kan upplevas är när den träffar någon 
form av materia, till exempel damm, dimma eller regn. Då är vattnet, eller 
partiklarna i luften, den yta som fångar ljuset och gör det synligt.

Ljusstyrkan minskar med kvadraten på avståndet och ljuset blir svagare ju 
längre det färdas. Samtidigt blir ljusbilden bredare och mindre intensiv. 

Det går inte att se ljus. Det går att se  själva 
ljuskällan och ytan som ljuset träffar. Men 

däremellan syns inte själva ljuset.
Bild: WSP

Ljuskälla  - helt enkelt den källa som 
alstar ljus, som exempelvis solen eller 
en glödlampa.

Bländning – när ögat utsätts för mer 
ljus än vad det är adapterat för. Med 
andra ord, om ögat vant sig vid låga 
ljusförhållanden, exempelvis när man 
möter en bil med helljuset på i mörker. 
Ju större kontraster desto mer blän-
dande. 
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UPPLEVELSEN AV LJUS OCH 
HINDERBELYSNING
Hur vi reagerar på ljus och färg är i högsta grad individuellt, detta beror på 
ålder, fysiska förutsättningar och kulturell bakgrund. Exempelvis skulle vi i 
Norden inte gärna sätta upp ett kallt lysrör ovanför matbordet, vilket däremot 
är vanligt förekommande runt medelhavet. Vi har helt enkelt olika referenser. 
Som nordbor längtar vi in till värmen, medan man längre söderut snarare 
längtar in till svalkan, med kallt stengolv och luftkonditionering. 

Hinderbelysningens ljusstyrka
Hur starkt lyser en lampa? Det är något som går att svara på i enheten can-
dela. Men hur stark upplevs lampan? Det är svårare att svara på. Det beror 
utöver lampans effekt och verkningsgrad, även på hur ljusstark bakgrunden 
är. Nedan följer några exempel på lampor, och om man kan föreställa sig att 
dessa lyfts ur sitt sammanhang och placeras 150 meter upp i luften och på ett 
vindkraftverk, så får man förhoppningsvis en känsla för hur mycket en lampa 
på ett vindkraftverk lyser. 

Högintesivt vitt ljus:

Dagtid – 100 000 cd. Jämför med en stark spotlight inne i exempelvis en kläd-
butik. Dessa är mycket starkare än de man har i hemmet.

Gryning/Skymning – 20 000cd. Jämför med de infällda spotlights som oftast 
sitter i taket i hemmiljö. Dessa kan nå en ljusstyrka på ca 16 000 cd.

Natt - 2000cd. Jämför med de små riktbara spotlights med klämfäste som 
ibland används för tavelbelysning i hemmiljö. 

Ringarna visar en principskiss över hur ljuspunkten upplevs mot sin bakgrund. På dagen är 
ljuspunkten stor, men bakgrunden ljus. I skymning kan ljuspunkten variera från stor till liten och i 
mörker är den ljuspunkten liten men kontrasten mot bakgrunden är större.
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Hinderbelysningens belysningsstyrka
Belysningsstyrkan mäts i lux och anger hur mycket ljus som träffar en yta. En 
bra jämförelse är att ett stearinljus ger en lux på 1 meters avstånd. Ljuskällan i 
det höga vindkraftverket har en spridningsvinkel på ca 4 grader. Det innebär 
att den är mycket smalstrålande och att ljuset som tränger ut är samlat och 
intensivt och att själva ljusöppningen är liten. 

Dagtid - En intensitet på 100.000 cd i 4 graders spridningsvinkel ger en belys-
ningsstyrka av 1 lux på 500 meters avstånd eller 180 lux på 20 meters avstånd. 
Det ska jämföras med dagsljuset som i sämsta fall en mulen dag är 2.500 lux. 
Dagtid bidrar alltså ett vindkraftverk med lika hög belysningsstyrka på 500 
meters avstånd, som ett stearinljus på 1 meters avstånd. 

Nattetid - En intensitet på 2.000 cd i 4 graders spridningsvinkel ger en belys-
ningsstyrka av 0,01 lux på 500 meters avstånd eller 4 lux på 20 meters avstånd. 
Stjärnljus är också runt 0,01 lux starkt när det träffar jordens yta.

Något som är viktigt att tänka på är att ljuset träffar marken först på flera  
kilometers avstånd från vindkraftverket. Belysningsstyrkan vid angivna  
avstånd ovan anges alltså inte för marknivå.

Detta innebär att det ljus som färdas ut från lampan på vindkraftverket inte är 
särskilt starkt och att det avtar snabbt med avståndet. 

Ljus och färg 
Hinderbelysning på vindkraftverk har antingen vitt eller rött ljus. Det röda 
ljuset har oftast en lägre ljusnivå än det vita då det används för låg- och med-
elintensiv belysning, medan vit används för högintensiv. 

Vitt ljus innehåller alla färger. Allt naturligt ljus är mer eller mindre vitt, so-
lens, eldens, stjärnornas och månens. Upplevelser av vitt ljus kan variera väl-
digt beroende på vilken ljuskälla som används och hur mycket av respektive 
färg som det vita innehåller. 

Rött ljus – det finns mycket forskning kring hur färg påverkar människor och 
röd blir ofta tillskriven många egenskaper. Bland annat att rödmålade rum 
ökar stresshormonerna i kroppen, se exempelvis forskning av R Küller vid 
Lunds universitet.  Det finns också de som säger att röd är den första färgen 
vi lär oss urskilja, eftersom det varit viktigt överlevnadsmässigt då många röda 
saker i naturen är giftiga, exempelvis flugsvamp. 

Det gäller dock att göra skillnad på ljusmiljöer man vistas i och ljuspunkter 
man tittar på. Generellt påverkas människan mer av att vistas i en ljusmiljö än 
att titta på avlägsna ljuspunkter. Att exempelvis se blinkande vitt och rött sken 
från hinderbelysning på ett vindkraftverk har troligen inte mer fysiologisk in-
verkan än att köra bil på en motorväg där vi ständigt möts av rörliga vita och 
röda ljuspunkter.

Ett stearinljus avger en candela i en given 
riktning och 1 lux på en meters avstånd. 

Stjärnljus ger ungefär 0,01 lux.

 FreeDigitalPhotos/Phanlop88

 FreeDigitalPhotos/Exsodus

Bild på lågintensiv lampa för vindkraftverk. 
Bild: Orga BV
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SAMMANFATTNING
Det högintensiva vita ljuset är som starkast vid dagsljus. Även en mulen dag är 
bakgrunden så pass ljus att det inte förekommer risk för bländning. På natten 
lyser det högintensiva ljuset svagt och även om själva lampan syns tydligt mot 
natthimlen är den inte tillräckligt stark för att ge upphov till bländning. Det 
faktum att lampan dessutom är riktad uppåt eller längs med horisontalplanet 
gör att när ljuset väl når ner till ögonhöjd, är det väldigt svagt. 

Ljusbilden inom vindparken och i dess närhet kommer att förändras till följd 
av hindermarkeringen. En vindpark innebär att det tillkommer punktvis  
blinkande belysning men hur många av vindparkens ljus som är synliga beror 
på var i landskapet man befinner sig.

De gånger man skulle kunna se själva ljuset från hinderbelysning är då det 
är dimma, regn eller snö. Vid dessa förhållanden skulle en viss gloria-effekt 
kunna uppstå. Dock ska man komma ihåg att det också råder sämre sikt vid 
dessa förhållanden och att ljuset då heller inte färdas lika långt. 

 

Jämfört med den ljusmiljö vi tar för given i trafiken är upplevelsen av hinderbelysning lågmäld. Bild: WSP
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