Vedlegg til Motvind Norge og Motvind Sørvest sitt høringssvar

Avskalling fra vindturbinblader.
Motvind Sørvest deltok 10-11 mars 2021 på WEB seminaret «Blades global « . Dette
seminaret ble arrangert av vindkraftbransjen.
Her kom det fram at avskalling ( LEE - Leading Edge Erosion) fra vindturbinblader er et
kommersielt problem (det ble snakket lite om at dette også er et stort miljøproblem.)
Hovedgrunnen til denne avskalingen av plastkomponenter er at regn treffer turbinbladene i
stor hastighet. For en standard turbin på land er diameteren på rotorbladene ca 150 m,
mens det er ventet at rotordiameteren for offshoreturbiner vil øke til ca 250 m innen få år.
Det gir en økt periferihastighet (hastigheten ytterst på turbinbladet) fra 100 m/sek til nesten
200 /sec. (Orkan har en hastighet på 32 m/sec).
For offshore turbiner vil også sjøsprøyt (saltvann) bidra til avskalling.
Det sier seg selv at regn som treffer turbinbladene med en slik enorm hastighet, over tid vil
føre til avskalling av turbinbladene. Dette vil gi et alvorlig miljøproblem og en stor
plastforsøpling av naturen og havet. Plastkomponentene inneholder også miljøgifter, også
disse vil da dumpes rett i naturen og i havet. Det finnes ingen systemer for å fange eller
samle dette opp.
Som en foredragsholder selv sier (lysark 1):

«By 2050, ocean will have more plastic than fishes”
Foredragsholderen antyder også at storstilt forbrenning av plastkomponenter kan bidra til
den globale oppvarmingene (for eksempel forbrenning av turbinvinger avgir CO2)
Vindkraftindustrien vil selv bli en stor bidragsyter til dette, hvis det ikke nå ikke kommer
reguleringer her.
Det kom også fram at det ikke er noe system for eller mulig å gjenvinne turbinblader. Det blir
derfor bare gravd ned i jorda etter endt bruk.
Det er anslått at dette vil utgjøre svært store mengder plastikk, (6 milliarder tonn på
verdensbasis). Det sier ser selv at dette ikke er bærekraftig med en slik enorm forsøpling.
Vedlagt en del lysark/bilder presentert av vindkraftindustrien som viser plastavskallingen. De
sier også at dette er et problem som vil øke med større offshore turbiner.
Som kjent er det i norske havområder både mye regn og mye sjøsprøyt, noe som kan føre til
store avskallinger etter kort tid.
Det er derfor svært viktig at disse prosessesene blir forstått og forsket på før det utdeles
konsesjoner for havvind på norsk sokkel.
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Det må stilles krav til at plast og giftstoffer fra vindturbinblader blir samlet opp, slik at det
ikke havner i naturen og i havet. Dette må gjelde både for vindturbiner på land og til havs.
Bjarne Jensen
Saksbehandler
Motvind Sørvest
20. august 2021
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