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Løpende overvåkning



Ice collection 
Oslo, mast: 500-
700 m.a.s.l.



Icing from one night on guy (Oslo)

� 8 cm mask width
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En risiko med store usikkerheter

� To nivåer av risikokommunikasjon
� Til beslutningstagere 

(risikorapporter, anbefalinger)

� Til publikum 
(varsling og informasjon)
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Risiko kommunikasjon former oppfattelse som 
igjen styrer aksept.

� Risiko aksept, risiko erkjennelse/oppfattelse og risiko 
kommunikasjon henger sammen!

� For å kontrollere risikoen og finne hensiktsmessige tiltak 
anbefales tidlig involvering av interessenter.

� Kost / nytte tankegang.
� Sammenligne med  hverdagsrisiko

� Det er viktig at risikoen blir forstått
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Hva er skyising

� Er temperaturen under 
0°C og et området 
befinner seg inne i en sky 
(over skybasehøyde) får vi 
ising.

� Isingsrate øker med blant 
annet vindhastighet og 
vanninnholdet i skyen.

� Siden bladet på en 
vindturbin beveger seg 
raskt er det fare for iskast
og isnedfall fra turbiner 
som befinner seg i 
isutsatte områder.



Eksempler på isbiter fra turbinblad

Isbit som ble funnet 25m fra tårnet i en vindturbin Kjøllefjord 29.mars 2008. Bilde: Statkraft

Bilde: Seifert 2002



Hvor langt kan isen kastes?

� Maksimal kasteavstand er beregnet til:
1.5 x (D + H). Ca 350 m.

� Det er til nå ikke funnet is som er kastet så langt.
� Is er funnet opp til 68 % av sikkerhetsavstanden.



Hvor farlig er det?

� En anslagsenergi på mer 
enn 40 J ansees som fatal.

� 40 J tilsvarer en 0.2 kg 
isbit med tetthet 500 
g/dm3 som faller fra 30 –
50 m.

� På grunn av turbinenes 
høyde vil alle isbiter større 
enn ca 0.2 kg kunne være 
fatale.
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Hvor stor er sannsynligheten?

� Sannsynligheten 
er naturligvis 
avhengig av 
isingsmengden på 
stedet.

Eksempel fra Sverige:
210 m fra vindkraftverket er det 10-6

sannsynlig å bli truffet av farlig is.



Hvor stor risiko kan vi akseptere?

Skiløyper                   < 10-4
Gående Offentlig vei < 10-5

LIRA = Localized Individual Risk



Hvor iser det?

Isingskart for Norge 
finnes på www.nve.no

Ising øker kraftig med høyde over 
havet.

100 tonn/år kastes fra den øverste og 
10 tonn/år fra den laveste turbinen.
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Beregning av kasteavstand

Store biter 
kastes langt.

Små biter 
drives langt 
med vinden.

Vind



Beregning av sannsynlighet

� Type vindkraftverk.
� Høyde, diameter, turtall 

med mer.

� Beskrivelse av klimaet på 
stedet.
� Værmodeller kan brukes.
� Målinger av is gjør 

beregningen mer nøyaktig.

� Beregning av kastebaner 
for ulike 
fragmentstørrelser.



Håndtering av risiko

� Kunnskap om risikoen i egen vindpark er en forutsetning.
� Profesjonell kommunikasjon.
� Skilting.
� Rutiner for ansatte.
� Opplæring.
� Varslingssystemer.



Skilting
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Skilt: Fare for isnedfall på vinterstid
Unødig opphold frarådes

April 23, 2019



Rutiner for ansatte

� Rutinene skal bistå med å 
håndtere all restrisiko 
som ikke er håndtert 
gjennom design.
� Sensorer.
� Web kameraer.
� Kommunikasjonsprosedyrer.
� Varsling av is og angivelse 

av spesifikke risikosoner.
� Sikre kjøretøyer.
� Overbygninger.

Foto: Scandinavian Terrain Vehicles

Kilde: Statkraft



Varslingssystemer

� Omverdenen kan 
varsles med lyd 
og/eller lys eller 
annen informasjon.

� Varslingssystemet 
kan drives av en 
kombinasjon av:
� Sensorer.
� Værvarsel.
� Inspeksjon.



Takk for oppmerksomheten

Rolv Erlend Bredesen
+47 901 29 789
rolv.bredesen@vindteknikk.no

mailto:lars.tallhaug@vindteknikk.no

