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Bakgrund
-Varför är denna studie viktig?

<150 m: Huvudsakligen medelintensiv, röd hinderbelysning

>150 m: Huvudsakligen högintensiv, vit hinderbelysning

• Ljusförorening

• Oro bland närboende och lokalpolitiker

• Högintensiv hinderbelysning är en vanlig orsak till höjdbegränsningar i 
vindbruksplaner och beslut om avstyrkan

• Inga vetenskapliga studier anpassade efter svenska förhållanden

• Underlag för att bedöma konsekvenser har saknats

Högintensiv  

(HI)

Medelintensiv 

(MI)

Färg Vit Röd

Ljusstyrka dagtid (cd) 100 000 Släckt

Ljusstyrka 

skymning/gryning (cd)
20 000 2 000 

Ljusstyrka mörker (cd) 2 000
2 000 (200 enl. 

äldre föreskrifter)



Om projektet

Wind Sweden initiativtagare och genomförande organisation

Enkätundersökning vid 6 vindkraftsparker, 6 km runt

Projekttid juli-december 2021. 

Medfinansiärer

➢ 7 bolag och 1 branschorganisation

Referensgrupp

➢ Representanter från finansiärer

➢ Representanter från Chalmers Tekniska högskola och Uppsala 
universitet (campus Gotland)

Ladda ned rapporten på: Kunskapslyft Hinderbelysning (wind-sweden.com)

https://sv.wind-sweden.com/projects/kunskapslyft-hinderbelysning


Undersökta parametrar

Hur påverkas den upplevda störningen av:

• Typ av belysning (högintensiv eller medelintensiv)

• Typ av bostad

• Avstånd mellan bostad och vindkraftverk

• Årstid,  tid på dygnet, väder

• Befolkningstäthet

• Belysningens tekniska specifikationer

• Landskapstyp, lokalisering i landet

• Driftstid

”Syftet med projektet är att 
ta fram ett underlag som kan 

användas för att utvärdera 
den upplevda störningen 
från hinderbelysning på 
vindkraftverk utifrån ett 
flertal olika parametrar.”  



Urval

• Finansierande bolags projektportföljer

• Driftsättning senast 2018

• Variation avseende parkstorlek, landsdel, landskapstyp etc.

• 16 parker i urvalet (6 HI, 10 MI)

• Parvis urval avseende lokalisering

• Flertalet parker uteslöts exempelvis p.g.a:

➢ Annan vindkraftspark i nära anslutning.
➢ Lokalisering på kalfjäll, inte relevant för studien.
➢ För glesbefolkat för att ge ett tillräckligt empiriskt underlag.



Högintensiv vit hinderbelysning 

(HI) 

Medelintensiv röd hinderbelysning 

(MI)

Högkölen Årjäng SV
Stengårds-

holma
Hedbodberget Brattön

Östra

Herrestad

Antal Vindkraftverk 18 13 10 15 6 9

Totalhöjd (m) 205 180 170 125/150 150 150

Driftsättning 2018 2014 2011 2009/2011 2010 2010/2011

Antal bostadsfastigheter 

inom 6 km
135 1 516 645 153 822 2 859

Antal utskickade 

enkäter
120 1 151 539 126 585 2 258

Typ av miljö Skog Skog Skog Skog Skog Åkermark

Län Gävleborg Värmland Kalmar Dalarna
Västra

Götaland
Skåne

Kommun Ljusdal Årjäng Nybro Rättvik Munkedal Simrishamn



Metod och avgränsningar

• Brevenkät

• Ägare av samtliga bostadsfastigheter inom 6 km från vindkraftverk. 

• Enbart en (slumpvis vald) ägare per fastighet

• Enbart privatpersoner

• Inga hyresgäster

• Möjlighet att svara via svarskuvert, mail eller webbformulär

• Tre veckors svarstid

• 4 572 utskick inrikes

• 207 utskick utrikes



Svarsfrekvens

• Mål om 40% svarsfrekvens

• Landade på 39,6%

• Lik inbördes svarsfrekvens i 
parade parker

• Högst svarsfrekvens i 
nordligaste parkerna 



Upplevd störning -Samtliga parker

• Störst andel av dem som ser belysningen från sin bostad upplever 
den som ”inte störande” i alla parker.

• Hedbodberget, Årjäng och Östra Herrestad är de parker som 
upplevs som mest positiva/inte störande. 

• Högkölen upplevs som mest störande av de olika parkerna.

• Varit kortast i drift, flest vkv, högst totalhöjd, glesbefolkat

→ Kan inte sägas generellt att en typ av belysning orsakar mer 
störning.

→ Störningsgrad beroende av flera parametrar där typen av belysning 
är en

Fråga: Om du ser hinderbelysningen från din bostad eller tomt, hur upplever du den?
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Högintensiv vs. Medelintensiv belysing

• Övervägande positivt block både vid 
bostäder och från andra platser i 
landskapet. 

• Mer positivt för MI än HI men skiljer 
väldigt lite. 

• Mer positivt avseende andra platser i 
landskapet än vid bostaden. 
Skillnaden är dock marginell. 

81,4%

18,6%

77,8%

22,2%

82,4%

17,6%

79,7%

20,3%

Lite och mycket störandeLite och mycket störande



Typ av bostad

• Permanentboende upplever 
hinderbelysningen mer positivt än 
fritidshusägare.

• För fritidshusägare är i många fall 
naturupplevelsen och friluftslivet 
kopplingen till bygden. 

• Permanentboende har en annan typ 
av koppling till bygden och området. 



Avstånd från vindkraftverk

• Inget tydligt mönster kan ses, varken för 
HI eller MI när avstånd mellan 
vindkraftverk och bostad analyseras

• Variationerna bland parkerna tros bero 
på var tätorter är belägna i förhållande till 
vindkraftsparkerna

→ lägre störningsgrad vid tätorter

Zon 1: 0-2 km från vindkraftverk
Zon 2: 2-3 km från vindkraftverk
Zon 3: 3-4 km från vindkraftverk
Zon 4: 4-5 km från vindkraftverk
Zon 5: 5-6 km från vindkraftverk
Zon 6: >6 km från vindkraftverk





Årstid

• 88,8%  : Årstid har ingen betydelse

• Högst störningsgrad: Vinter

• Mörkt 

• Inga löv på träden som skymmer



Tidpunkt på dygnet

• 80,5%  : Tid på dygnet har ingen betydelse

• Högst störningsgrad: Mörker

• Mest framträdande vid denna tid på 
dygnet trots nedställning



Väder

• 90,1%  : Väderlek har ingen betydelse

• Högst störningsgrad: Klart

• Mest framträdande vid denna 
väderlek



Parvis jämförelse (ett axplock)
Årjäng SV – Brattön

Parametrar som kan påverka Brattön Årjäng SV
Antal verk 6 13
Totalhöjd 125 180
Byggår 2010 2014
Landskap Skog Skog
Befolkningstäthet 

(enkätutskick/km2)

4,2 7,7

Nedställning av ljusstyrka nattetid Ja Ja
Andel fritidshusägare 29,8 % 14,05 %
Typ av hinderbelysning MI HI (11 lampor)

Brattön: 77,2 % upplever belysningen som positiv eller inte störande.

Årjäng SV: 81,3 % upplever belysningen som positiv eller inte störande.



Befolkningstäthet

Vindkraftspark
Positivt eller inte störande 

(%)

Befolkningstäthet 

(enkäter/km2)

Hedbodberget 90,4 0,8

Östra Herrestad 81,7 13,7

Årjäng SV 81,3 7,7

Brattön 77,2 4,2

Stengårdsholma 67,2 3,3

Högkölen 58,8 0,6

Varför avviker Hedbodberget? Typ av belysning? Bygdepeng? Delägarskap? 
Arbetstillfällen? God förankring? 



Övriga parametrar
Tekniska specifikationer

• Alla parker har mycket likartade tekniska specifikationer för hinderbelysningen. Inga skillnader i störningsgrad 
kan kopplas direkt till belysningens tekniska utformning. 

Landskapstyp

• Det kan inte konstateras något generellt samband mellan typ av landskap och upplevd störningsgrad.

Lokalisering i landet

• Inget samband kan ses mellan lokalisering i landet och upplevd störningsgrad.

• Indirekt samband finns dock mellan befolkningstäthet och upplevd störningsgrad.

Driftstid
• Den park som har högst störningsgrad har också kortast driftstid (2018). Underlagt är dock inte tillräckligt för 

att slutsatser om driftstiden ska kunna dras. 



Slutsatser
• Hinderbelysning av olika typer upplevs till övervägande del som inte störande från både 

bostäder och andra platser i landskapet. 

• Befolkningstätheten är den parameter som har störst påverkan på den upplevda 
störningsgraden. 

Hög befolkningstäthet → Lägre störningsgrad

• Det finns indikationer på att hinderbelysningen upplevs som mindre störande från tätorter med 
förekomst av andra artificiella ljus. 

• Upplevd störning är något högre bland fritidshusägare än bland permanentboende.

• Hinderbelysningen upplevs som mest störande i mörker, under vintern och vid klart väder. Detta 
påverkar mest vid parker i norra Sverige. 



Fortsatta studier

• Fördjupning med fokus på vid vilka avstånd störningen avtar och vilken betydelse 

artificiella ljus har för den upplevda störningen,

• Fördjupning med fokus på havsbaserad vindkraft inklusive ljusmarkeringar för 

sjösäkerheten, 

• Fördjupning med fokus på stora vindkraftsparker och/eller glesbefolkade områden, 

• Fördjupning med fokus på hur störningsgraden påverkas av demografi, ekonomisk nytta, 

attityder och förankringsprocesser. 



Frågor


