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Detta dokument är en vägledning som beskriver på en övergripande nivå 

vilka tekniska lösningar som Svenska kraftnät förespråkar kopplat till 

Transportstyrelsens uppdaterade ”föreskrifter och allmänna råd om 

markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om 

flyghinderanmälan” TSFS 2020:88. 
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1 Inledning 

Transportstyrelsen har beslutat om en uppdaterad föreskrift gällande markering av 

föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan, TSFS 

2020:88, som trädde i kraft den 1 januari 2021. 

Föreskriften påverkar Svensk kraftnät i stor grad då den ska tillämpas på föremål 

(stolpar och luftledningar) som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller 

vattenytan.  

Syftet med detta dokument är att sammanfatta innehållet och belysa de delar av 

föreskriften som påverkar Svenska kraftnät. För mer detaljerad information, 

hänvisas till Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2020:88. 

  

2 Flygvarningsklot och flyghinder-
belysning; teknisk utformning och krav 

 

2.1 Tillämpningsområde 
Vägledningen ska tillämpas vid markering av stolpar och luftledningar som har en 

höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna 

utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor.  

Anläggningar som har satts upp innan författningen trädde i kraft och som har 

markerats i enlighet med äldre föreskrifter, får till och med den 31 december 2025 

vara markerade enligt äldre bestämmelser.  

 

2.2 Markering av befintliga och nya stolpar  
Svenska kraftnät har beslutat att flyghindermarkering av stolpar ska i första hand 

alltid göras med lågintensivt ljus och aldrig medel- eller högintensivt ljus. 

Orsaken till detta är att valet av mer intensiva ljuskällor kräver övervakning vid 

eventuella fel samt loggning av driftavvikelser i en journal.  Övervakning kräver 

installation med elmatning från två oberoende källor för att säkra belysning. Detta 

alternativ kan bli ett stort problem ur ett jordningsperspektiv och en onödigt dyr 

lösning.  

Färgmarkering på stolpar ska endast väljas i nödfall när belysningsalternativet inte 

går att tillämpa eller andra särskilda skäl. Orsaken är att underhållet av målade 

stolpar är mer komplext och kräver en större arbetsinsats (t.ex. avbrott på ledning) 
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än underhåll av belysning.  Beslut om att måla stolparna ska alltid göras i samråd 

med referensgruppsmedlem från ledningsunderhåll.  

Är stolpen över 150 meter hög måste stolpen både förses med hinderljus i toppen 

och färgmarkering från 45 meter och uppåt. 

 

2.2.1 Markering med lågintensivt ljus 

Belysning med lågintensivt ljus kan ske med hjälp av två alternativ:  

1. Nätanslutning med markkabel och isolertransformator  

2. Solceller med LTO (Litium Titanat) batterier  

Vid val av belysning ska nätanslutning med markkabel och 

isolertransformatorer väljas i första hand. Denna lösning anses generera 

mindre underhåll än solceller då batterierna till solceller behöver bytas ofta 

och förlorar kapacitet över tid. Med nätanslutning löper Svenska kraftnät 

ingen risk att drabbas av strömavbrott eller effektbrist under 

förutsättningen att alla kablar och anslutningar är intakta.  

Det finns emellertid situationer då nätdrift med markkabel inte är att 

föredra; t.ex. om luftledningen ska gå igenom ett naturreservat, område 

med höga naturvärden, stenig terräng, ängar eller vattendrag. I 

naturreservat måste ibland kabelgrävning ske för hand vilket kan generera 

höga kostnader om det är långt till närmaste anslutningspunkt. I dessa fall 

kan belysning med hjälp av solceller vara fördelaktigare. Vilket alternativ 

som är bäst bör tas i samråd med referensgruppsmedlem från 

ledningsunderhåll men även Länsstyrelsen eller kommunen kan vara 

lämpliga att kontakta. 

Vid val av solceller ska i första hand Litium Titanat batterier (LTO) väljas eftersom 

de har en längre livslängd och lägre miljöpåverkan än andra batterier.  

Ljus ska placeras så att de markerar stolpens högsta punkt och vara synligt 

horisonten runt. Lågintensiva ljus ska utgöras av ett fast rött ljus. Ljusen ska i 

övrigt följa de specifikationer som anges i TSFS 2020:88, bilaga 3 & bilaga 8.  
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2.2.2 Markering med färg 

Flygmarkering av stolpar med färg ska endast väljas om det inte går att tillämpa 

någon form av belysning eller om det av andra skäl ses som mer fördelaktigt att 

använda färgmarkering. Innan beslut om att måla stolparna tas, ska alltid ansvarig 

referensgruppsmedlem från ledningsunderhåll kontaktas för rådgivning om 

markeringsalternativ.  

Vid val att flyghindermarkera med färg gäller följande:  

o Färgerna ska vara av fluorescerande eller av 

retroreflekterande typ.  

o Färgmarkering ska utföras i form av ett 

bandmönster vars färger ska kontrastera mot 

den bakgrund som de kommer att ses mot.  

o Alla stolppartier över 45 meter måste målas. 

Även de delar som sticker ut från ramstången, 

dvs reglar. 

o Färgfältens bredd ska stå i proportion till 

föremålets utsträckning och vara 2–10 meter. 

Markeringen ska vara 2 meter som minst 

oavsett om en del av markeringen då hamnar på 

en lägre nivå än 45 meter 

o Färgfälten ska vara vinkelräta mot föremålets 

längdaxel. Färgerna orange och vit alternativt 

röd och vit ska i första hand användas.  

o Vid markeringens ändar ska fälten ha den mörkare färgen.  

o Färgfälten får åstadkommas genom ett antal smala delfält och 

mellanrummet mellan dessa får inte överstiga delfältets bredd. 

Mellanrummet får aldrig vara större än 0,4 meter.  
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2.3 Markering av luftledning 
 

 

Om topplinan är högre än 45 meter över mark- eller vattenyta och korsar ett större 

vattendrag, dal, riks- eller europaväg ska linan markeras med klot med en diameter 

av 60 centimeter. Detta innebär att det är linans högsta höjd över mark- eller 

vattennivå som styr om flygmarkering på ledningen är nödvändigt eller ej, ej 

höjden på stolpen.  

Avståndet mellan kloten får inte vara större än 30 meter. Respektive klot ska vara 

enfärgat och ska installeras varannan vit och varannan röd, alternativt varannan vit 

och varannan orange.  

Stolpar som utgör en del av en horisontell luftledning och som är placerade där 

luftledningen korsar ett större vattendrag, dal, riks- eller europaväg, ska markeras i 

enlighet med kap 2.2 ” Markering av befintliga och nya stolpar” 

 

2.3.1 Definition av väg, större vattendrag och dal 

”En dal är en större långsträckt fördjupning i jordytan, som är begränsad av 

längsgående höjder, bergväggar eller jordtäckta sluttningar på båda sidor. Dalen 

har en någorlunda rätlinjig utsträckning i en viss riktning.” Transportstyrelens har 

ingen definition gällande vilka mått som krävs för att fördjupningen ska definieras 

som en dal. Det finns heller inga fastställda kriterier för indelning och benämning 

av olika typer av vattendrag. En separat bedömning skall därmed göras från fall till 

fall.  

Vid sämre väderförhållanden använder sig piloter ofta av VFR*-flygning vilket 

innebär att de navigerar och upprätthåller avstånd från hinder, terräng och andra 

luftfartyg genom att följa större landmärken såsom större vägar, vattendrag och 

dalgångar. För att avgöra om höga ledningar som passerar dessa landmärken ska 
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flyghindermarkeras skall en bedömning göras om det är hög sannolikhet att ett 

flygplan skulle använda dalen eller vattendraget för orientering vid dålig sikt.  

* VFR= Visual Flight Rules  

Trafikverket har ett register på alla vägar som klassas som riks- eller europavägar 

som kan användas för att avgöra behovet när ledningen korsar en väg. Vad gäller 

beslutet kopplat till större vattendrag eller dal behöver detta göras i samråd med 

Svenska kraftnäts experter inom geodata samt med referensgruppsmedlem från 

ledningsunderhåll.  

 

2.3.2 Upphängning av klot 

Det finns flera olika lösningsalternativ vid upphängning av klot på en luftledning. 

Vilket alternativ som är bäst beror på hur förutsättningarna ser ut;  

 Finns det en befintlig lina med befintliga klot eller ska en ny lina med nya 

klot sättas upp? 

 Behöver linan bytas ut eller bara spännas av? 

 Kan man köra under linan med mobilkran? 

Vissa alternativ kräver avbrott på ledning och andra går att utföra utan avbrott. 

Metod för upphängning ska ske i samråd mellan referensgruppsmedlem från 

ledningsunderhåll.  

 

2.4 Hälsa miljö och säkerhet 
 

Svenska kraftnät har gjort en genomgripande inventering av riskerna som är 

förknippade med de tre huvudmomenten som krävs för att uppfylla 

Transportstyrelens krav på flyghindermarkering.  

1. Måla fackverk 

2. Installera hinderbelysning 

3. Installera/byta flyghinderklot 

I samtliga tre arbetsmoment kan risker för höga e-fältsnivåer, elektriska risker 

samt induktion och influens uppstå beroende på val av arbetsmetod. Detta på 

grund av närhet till spänningssatt utrustning som kan i värsta fall kan vara dödlig. 

Det är därför av största vikt att en grundlig riskanalys utförs inför varje moment 
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och att det utreds vilka risker som kan uppstå, vad de kan leda till samt tar beslut 

om lämplig lösning för att eliminera risken.  

De momenten med högst riskvärde kan utföras med ett av följande tre 

lösningsalternativ; arbete utan spänning (AUS), arbete med spänning (AMS) eller 

arbete med E-fältsdräkt. Beslut om ett avbrott på ledning måste ske för att utföra 

arbetsmomentet säkert, görs alltid i samråd med experter inom Svenskakraftnät. 

Ett avbrott på ledning måste alltid planeras i samråd med Svenska kraftnäts 

driftcentral.  

 

3 Sammanfattning beslut och 
flyghindermarkeringskrav  

Svenska kraftnät har beslutat att alla stolpar över 45 m skall i första hand förses 

med lågintensivt hinderljus, matas med en nätanslutning och utrustas med 

isolertransformator. Luftledningar som behöver flyghindermarkeras ska förses 

med 600 mm flygvarningsklot med 30 meters avstånd.  

Tabellen nedan visar en sammanfattning av flygmarkeringskrav för både 

ledningsstolpar och luftledningar 

Typ av 

anläggning 

Kriterier Krav 

Luftledning 1. Topp- eller faslinan är över 

45 meter från mark- eller 

vattennivå SAMT att: 

2. Ledningen korsar ett större 

vattendrag, dal, riks- eller 

europaväg 

 

1. Sfäriska klot på ledningen 

SAMT: 

2. Hinderljus på respektive 

korsningsstolpe 

Stolpmodell I o 45 – 150 meter hög o Hinderljus i första hand  

o Färgmarkering i andra 

hand 

Stolpmodell II o Över 150 meter hög o Färgmarkering OCH 

hinderljus 

 


