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Bakgrund
Vindpark Vänern (VPV) omfattar 10 st verk om 3MW placerade
på Gässlingegrund i Vänern. Djupet varierar men ligger runt 6-12
meter. Verken har tagits i drift under 2009 – 2010. Gässlingen Ekonomisk förening (VGEf) äger ett av 10 verk i Vänern med namnet
GG8 (Gässlingsgrund 8) vilket togs i drift aug 2009. Verken är sammankopplade med en matningskabel för leverans av producerad el.
Parken är uppdelad I två kluster om fem verk I vardera. Från resp.
kluster går sedan en kabel vidare till en överlämningspunkt för det
svenska kraftnätet vars nätägare är Ellevio
Föreningen är sprungen ur ett tidigt vindkraftskooperativ som byggde och ägde Lucia I Skoghall. Planerna på att bygga en storskalig
vindkraftsproduktion växte då fram Enligt de vindundersökningar
som gjorts har just Vänern visat sig vara ytterst lämpligt för just
vindkraftsproduktion. Arbetsnamnet blev Vindpark Vänern (VPV).
En studie visade vidare att 10 verk kunde placeras på Gässlingegrund några km söder om Skoghall.
Föreningen Vindkraft Gässlingen ekonomisk förening bildades
2005. Antalet medlemmar är ca 1100 st. och är öppet för alla elkonsumenter. Föreningen baseras på 8900 andelar.

GG1 – GG5 - ägs av Innovent (Frankrike)
GG7- ägs av Kyrkvinden ekonomisk förening. Medlemmar I föreningen är
ett 60-tal församlingar, pastorat och stift runt om I Sverige varv en handfull
finns i Värmland.
GG8 - ägs av Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening (VGEf).
Antalet medlemmar uppgår till ca 1300 st. varav de flesta är privatpersoner.
Bland medlemmarna finns även ett antal mindre företag. Föreningen har
sitt säte I Skoghall och de flesta medlemmarna bor I Värmland.
GG6,9,10 - ägs av konkursboet efter Gåsungarna AB och drivs fn av
advokatfirman Glimstedt AB.

VGEf - produktion 2010-2020

Sedan verket driftsattes i aug 2009 har det fram till april 2020
producerat 85,5 GWh. Tillgängligheten för verket har varit ca 90
%. År 2011 var ett riktigt bra vindår då GG8 var det verk i hela
Sverige som hade den högsta produktionen av samtliga vindkraftsverk. 2020 har börjat bra och fn ligger produktionen något
över budget och beräknas nå en produktion om 8000 MWh.
Årsproduktionen de senaste sju åren. 2020 till och med april:

VGEf´s verk har genom året snurrat väldigt bra och producerat el
i princip när det varit möjligt. Vidare har inga större fel påverkat
produktionen bortsett från en månad i aug 2018 då verket slogs ut
under 6 veckor I samband med ett strömavbrott.
Månadsproduktionen har legat mellan 400-1000 MWh/månad.

Reparationer och underhåll.
Underhåll och service har utförts helt i enighet med tillverkarens anvisningar. VGEf´s verk GG8 har inte haft några omfattande skador på växellåda
eller lager. Dock har smörjsystemet byggts om vilket hade en bristfällig
funktion. Under åren har en stor del av de mindre komponenterna bytts
ut såsom styrmotorer, laddare och kondensatorer. I samband med Ellevio
utförde ett arbete i ställverket på Vidön uppstod ett större strömavbrott.
Avbrottet skapade en strömspik vilket slog ut ett flertal el komponenter i
verket. Reparationen blev utdragen och kostsam. Först efter 5 v var verket åter i full drift. Kostnaden för reparation och produktionsbortfall blev ca
450 tkr. Merparten av kostnaden täcktes av försäkringen. Den förbindande
kabeln mellan GG6 och GG9 Byttes 2019. Det bakre turbinlagret byttes juli
2020. Hel och halvårsservice har utförts enligt serviceanvisning. Oljeprov
har tagits varje år varvid inga förhöjda värden noterats. Vidare har sedan
2020 vibrationsmätning aktiverats där Moventas rapporterar månatligen
resultatet. Inga onormala vibrationer har noterats.

Teknisk data
Turbin
Tillverkningsår:		
2008
Driftsättning:		
2009/08
Typ: 		
WinWind WWD-3-100
Effekt:			3MW
Växellåda:		 Multihybrid
Tornhöjd:		
88 m
Rotor:			100 m
Effektstyrning:		
Pitch, variabel
Genertor:		
Syncron med permanentmagneter
Drift
Kommunikation:		
Övervakning:		
Förvaltningsavtal:
Serviceavtal:		

Radiolänk
Breeze, Wincontroller
Rabbalshede
Monson/Rabbalshede

Nät
Kabel:			
Ericsson AXAL-TT PRO 24 kV, 3x240/35
Kabelnät kluster:
GG6-GG10, Drift AB
			GG1-GG5, Innovent AB
Anslutningsnät:		
2 x 24kV, Dingelsundet
Nätövervakning:
Ellevio
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