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Danska Momentum planerade att bygga ett dussin nya vindkraftverk vid
Bockstigen i havet utanför Gotland. Då kom beskedet att det inte skulle bli någon
ny elkabel mellan Gotland och fastlandet. Planerna på nya, större vindkraftverk
föll. Istället föddes en ny affärsmodell: renewable renewables.
text: Jonas Hållén foto: Jann Lipka

Återvunnen teknik ger
Bockstigen 20 år till
renoverade turbiner och rotorblad,
men det blev för dyrt. Istället valde
Momentum att själva sköta arbetet, med
hjälp av danska underleverantörer.

Kim Madsen

F

em bättre begagnade turbiner och rotorblad placerades ovanpå de gamla tornen
och fundamenten i Bockstigens vindkraftspark utanför Gotlands
sydvästra kust.
Resultat: Fördubblad produktion,
enligt Momentum.
– Vindkraftverken är lika höga som
förut och rotordiametern bara nio meter större, men den ökade svepytan och
ett modernt styrsystem gör stor skillnad, säger Kim Madsen, Momentums
grundare och vd.
Det blev fem Vestas V47 med en
märkeffekt på 660 kW och 47 meter
i rotordiameter som fick ersätta fem
nästan 20 år gamla WinWorld 550 kW
med 38 meter i rotordiameter.
De begagnade turbinerna och rotorbladen köpte Momentum i Tyskland.
Först tänkte bolaget köpa fem färdig
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den ursprungliga planen med en fullständig repowering – helt nya vindkraftverk – skulle enligt Momentums
beräkningar gett en produktion på
175 GWh om året, men också kostat
cirka en miljard kronor.
Nu landar produktionen på 1,1 GWh
om året, men investeringen blir å andra
sidan bara 21 miljoner, vilket inkluderar
inköp, renovering, transport och montering.
– Big is beautiful, men small is nice,
säger Kim Madsen och ler.
Att Momentum hamnade på Gotland beror på att den gotländska vindkraftsentreprenören Andreas Wickman
(läs mer om honom på sid 32-35), som
var med och byggde Bockstigen, ville ha
hjälp av Kim Madsen att sälja den åldrande anläggningen. De hittade ingen
köpare och till slut valde Madsen själv
att köpa vindkraftparken.
Mitt i planeringen beslutade Svenska
Kraftnät 2017 att lägga ner planerna på en
ny elkabel mellan Gotland och fastlandet.
Det skulle bli för dyrt, menade SVK.
gotlänningarna och vindkraftsentreprenörerna blev överrumplade. Men
nöden är uppfinningarnas moder. Momentum lanserade Lifetime extension
(LTE), eller partiell repowering, som
ett alternativ.

– När vi plötsligt fick beskedet att det
inte skulle bli någon ny kabel insåg vi att
det skulle bli omöjligt att bygga tolv vindkraftverk på 4 MW vardera, som vi först
planerade. Valet stod mellan att lägga ner
hela projektet eller anpassa oss efter den
nya situationen, säger Kim Madsen.
Anledningen till att det blev just
Vestas V47 är att modellen kan ses som
vindkraftverkens Volvo Amazon; en
pålitlig modell med enkel konstruktion,

BYGGA NYTT
ELLER KÖPA
BEGAGNAT?
Vad som är bäst avgörs av en
rad faktorer: tillstånd, tillgång till
finansiering, förväntad avkastning,
hur snabbt man vill ha i gång projektet
och i vilket skick vindkraften är.
LIFETIME EXTENSION (LTE): elnätet,
undervattenskabel, fundament, torn
och transformatorstation kan behållas.
REPOWERING: hela vindkraftverket
byts ut och ett större monteras.
Nytt fundament. Elnät, undervattenskablar och transformator förstärks eller
byts ut.
HYBRIDREPOWERING: hela vindkraftverket byts ut och ersätts med
ett större och mer effektivt, men
begagnat, verk. Infrastrukturen runt
om vindkraftverket kan behållas och
förstärkas, där det är nödvändigt.
I andra fall väljer man att bygga ny
infrastruktur.
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BOCKSTIGEN
Plats: 4 kilometer väster om
Burgsvik på Gotland
Turbiner: 5 Vestas V47/660 kW
(strypta till 600 kW) ersätter
5 WinWorld 550 kW
Navhöjd: 41,5 meter
Rotordiameter: 47 meter
(tidigare 38 meter)
Installerad effekt: 3 MW
Beräknad produktion: 1,1 GWh/år
Märkvind: Vindkraftverken är i
full produktion vid vindar på
drygt 10-11 m/s
Utveckling, byggnation och drift:
Momentum, Danmark
Ägare: Momentum Energy
Group ApS
Renovering: Windtech
(turbiner), Finntech (rotorblad),
DEIF (styrsystem), SSE (pråm)
Lokala samarbetspartner:
Wickman Wind (Andreas
Wickman) och Flodmans
El & Energi (Mats Flodman)
Investering: 21 miljoner kronor
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där det finns gott om reservdelar på
marknaden och många som kan reparera turbinerna.
Att på det här sättet att ta tillvara på
gamla, pålitliga turbiner, renovera dem
och sätta upp dem på nytt sker även på
andra håll.
I Iowa i USA ska den tysk-spanska tillverkaren Siemens Gamesa byta ut nästan
200 gamla Siemens-verk på 2,3 MW och
101 meter i rotordiameter till modernare
2,3 och 2,7 MW-turbiner med rotordiametrar på 108 och 129 meter.
– Men med Bockstigen är det första
gången det sker en LTE i en havsbaserad
vindkraftpark, säger Kim Madsen.
bockstigen var en av världens första
havsbaserade vindkraftsparker när
den byggdes 1998. Om inte Momentum
hade köpt parken och restaurerat den
hade den förmodligen rivits helt, som
de Yttre Stengrunden (14 år i drift) och
Utgrunden (18 år) i Kalmarsund.

– Det var fullständigt idiotiskt att
montera ner dem. Jag var på Vattenfalls
kontor i Malmö och bad att få ta över
dem, men efter att min förfrågan hade
behandlats på huvudkontoret monterade de ändå ner vindkraftverken. De hade
redan bestämt sig, säger Kim Madsen.
Vid Bockstigen håller nu GEAB på
att förstärka nätet på land. Under tiden
körs de fem turbinerna strax under sin
maxkapacitet.
Sjökabeln är ett annat problem som
Kim Madsen nu säger sig ha löst. Ursprungligen lades kabeln på botten,
utan armering. Strömmarna svepte den
fram och tillbaka, vilket gjorde att den
skavde mot kalkstenen på botten.
– Vi har byggt fundament av betong
som kabeln vilar på, säger Kim Madsen.
momentum är ett litet företag med 22
anställda som normalt ägnar sig åt drift
och underhåll av andras vindkraftsparker.
Helst vill Kim Madsen sälja Bockstigen.

Han har redan nästa projekt på gång:
byta ut gamla rotorblad, turbiner och
torn på en sajt i Mellansverige till begagnade Vestas V90. En investering på
cirka 100 miljoner kronor.
– Jag tror på den här modellen med
LTE för framtiden. Utbudet av begagnad
utrustning ökar och på många ställen
kan det vara svårt att få tillstånd för
nya, 200 meter hög, vindkraftverk.
– Det här blir ett småskaligt alternativ som ändå ökar produktion avsevärt
genom modernare teknik, säger han. 

MOMENTUM
Momentum Gruppen A/S grundades
2005 av vd:n Kim Madsen och ägs
av Kim Madsen (96%) och styrelsen
och anställda (4 %). Företaget har 22
anställda. Huvudkontoret är i Roskilde
i Danmark. Momentum har även
personal i Århus, Göteborg, Visby,
Flensburg och Hamburg.
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Kim Madsen tror på modellen med LTE för framtiden. Nu har han ett nytt projekt på gång i Mellansverige.
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RENOVERINGEN STEG FÖR STEG
foto: Linnea Ronström / Jens Peter Engerdal

2. T
 urbinerna från Vestas plockade isär,
reparerades, tvättades och m
 ålades.

5. Demontering av rotorbladen på en av de
gamla turbinerna.

3. Rengöring av navet. Rotorbladen monteras
i hålen.

6. Ett gammalt rotorblad lyfts ner och monteras fast på riggen på plattformen.

4. Rengöring och smörjning av kugghjulen
i växellådorna.

7. Rengjorda reparerade och målade turbiner,
redo för leverans från Herning i Danmark
till Gotland.

1. Vy från toppen av den flytande plattformen
(en så kallad jack-up rig). Nere på däck
ligger en turbin och ett nav med tre rotorblad. Lägg märke till hur rotorn placerats
i ett hörn så att bladen precis får plats på
pråmen.

Svensk Vindkraft #3 2019

27

