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Håndtering av 
sikkerhetsutfordringer i 
vindkraftbransjen (landbasert)



Høy aktivitet i vindbransjen i Norge
Total årsproduksjon 158 TWh/år (2021) alle typer produksjon

vind-og-produksjonsindekser-vindkraft-2020.pdf (nve.no)

https://nve.no/media/11715/vind-og-produksjonsindekser-vindkraft-2020.pdf


• Økt størrelse (Odal Vind)
• Høyden på turbinene 217 meter fra fundament til topp 

vingespiss

• Navhøyde på 144 meter og en rotordiameter på 145 meter

Størrelse på turbiner
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Turbinene | Odal Vindkraftverk

https://odalvind.no/fakta-om-vindkraftverket/turbinene/


NVE gir konsesjon
Konsesjonssøknad

Konsekvensutredning
Landskapsvurderinger
Skyggekast
Støy
Sivil luftfart og meteorologiske målestasjoner

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)
Drikkevann
Ising og iskast
Prosjekteringen av veier og kranoppstillingsplasser
Anleggsaktiviteter
Risiko for utslipp til jord, luft eller vann

Risiko og sårbarhetsanalyser (P&B lov)
Veileder "Iskast fra vindturbiner"

Forventninger fra myndigheter



Eksempel – Øyfjellet (Vefsn kommune, Mosjøen)



Dødsulykker
Arbeidsulykker

Ulykkeshendelser (årsaker)
Bladfeil

Brann

Kollaps av tårn

Kollaps av nacelle (maskinhus)

Iskast

Isfall

Hvem er eksponert for ulykker?
De som er involvert i drift og 
vedlikehold

3. person

Hvilke farer er relevante for vindkraftanlegg på land?

Vindmølle står i brann - adressa.no

Én av 17 vindmøller i den splitter nye Aldermyrberget vindpark 
kollapset lørdag kveld. Foto: SVT / Tommy Forsgren

https://www.adressa.no/nyheter/trondelag/2019/01/17/Vindm%C3%B8lle-st%C3%A5r-i-brann-18265222.ece


Risiko- og sårbarhetsanalyser

Spesielle utfordringer i kaldt klima
Iskast og isfall

Risikoreduserende tiltak

Håndtering av risikoforhold

2205759 (nve.no)

Microsoft Word -
800.876.40.001.Rev04G_Pla
nomtale Midtfjellet _Vedtatt 
(gisline.no)

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201707968/2205759
http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4615/201401/Dokumenter/201401%20Planomtale.pdf


Deltakelse
23 deltakere fra 10 land
Norconsult
NVE er informert

Innhold
Risk assessment process
Risk management through life
Hazard identification
Harm to people
Risk acceptance criteria
Risk analysis
Risk evaluation
Risk treatment of the residual risk

Arbeidsplan
Utkast vår 2022
Ferdig utgangen av 2022

Risikoanalyse - vindparker
Siting Risk Assessment TC88/ PT 61400-31 IEC 



Spesielle utfordringer i kaldt klima
Trøndelag februar 2021
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Analyser og varslingstjenester

Isvarsel (fosenvind.no)

kvt_2019_r016_reb_roan_icerisk-
rev2.pdf (statkraft.com)

https://www.fosenvind.no/vindparkene/isvarsel/
https://www.statkraft.com/globalassets/fosen-vind/main-images/kvt_2019_r016_reb_roan_icerisk-rev2.pdf


Metodiske utfordringer / usikkerheter 
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Meteoro
logiske 
forhold

Is på 
struktur

Is 
slipper Iskast Is treffer 

"Objekt"
Skade / 

Død

Varslingstjenester

Risikoanalyser (Risiko for død)



Internasjonalt samarbeid – kaldt klima

Task 19 | IEA Wind TCP (iea-wind.org)

https://iea-wind.org/task19/


Hvordan håndtere risikoen?

132022-02-01

https://www.met.no/publikasj
oner/met-report

Vindbrukskollen (lansstyrelsen.se)

https://www.met.no/publikasjoner/met-report
https://vbk.lansstyrelsen.se/


Spørsmål

142022-02-01
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