
 
  
  

 

 
Lyset på de to første vindmøller ved DONG Energy på Avedøre Holme lyste i sidste 
uge godt 30.000 gange stærkere end det skulle. 
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Vindmøllelys er blevet justeret 
Meget kraftigt lys fra nye vindmøller skyldtes fejl i 
transformator 
 
Et usædvanligt stærkt lys fra Avedøre Holme kastede i slutningen af 
sidste uge blinkende skygger ind på væggene hos en lang række 
beboere i blandt andet Avedøreområdet. 
redhvidovreavis.dk  

Lyset kom fra den ene og snart også anden havvindmølle, der 
netop i denne tid er ved at blive færdigopstillet i vandet ud for Dong 
Energy.  
- Havvindmøllen blinker så kraftigt, at den blænder helt ind i stuen. 
I projektbeskrivelsen står der, at den skal blinke ligesom lamperne 
på skorstene. Men de er langt kraftigere og kan ses langt væk fra. 
Skal dette fortsætte?, skrev en læser til Hvidovre Avis. 
- Der har været en fejl i opsætningen af lyset, som er blevet rettet 
nu, forklarer formand for Hvidovre Vindmøllelaug, Erik Frølund 
Thomsen, da han fredag formiddag netop havde været til møde 
med DONG Energy på Avedøre Holme.  
DONG Energy’s pressemedarbejder Ulrik Frøhlke uddyber 
endvidere: 
- Sent i går aftes (torsdag, red.) og fredag morgen var der en fejl i 
den transformator, der styrede lysreguleringen, så der ikke var en 
dæmpet funktion og så lyssætningen ikke foregik i takt med 
Avedøreværket. Fejlen skulle være rettet nu, siger Ulrik Frøhlke.  
Pressemedarbejderen oplyser endvidere, at vindmøllernes 
lyssætning normalt skal lyse med en styrke på 2.000 candela, men 
at den styrke torsdag aften til fredag morgen var helt oppe på 
67.000 candela.  

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=20


 

Såfremt fejlen ikke opstår igen kan beboere, der har været generet 
af det kraftige lys, nu glæde sig over, at der er taget hånd om 
problemet.  
Lyssætningen på de nye vindmøller skal fungere med samme 
styrke og i samme takt som Avedøreværkets lyssætning, som den 
ovennævnte læser rigtig nok skrev. key 
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