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Finansieringsavtal och turbinupphandling på plats
för Mullbergs vindkraftspark
I enlighet med pressmeddelandet från den 20 augusti i år investerar Skanska
Infrastructure Development och Jämtkraft tillsammans i en vindkraftsanläggning
med en totalkostnad om cirka 1,2 miljarder kronor. Projektbolaget har nu även
slutit avtal om finansiering och turbinupphandling. Skanskas och Jämtkrafts
ägarandel uppgår till 50 procent vardera. Byggkontraktet för Skanska Sverige är
värt cirka 200 miljoner kronor och bokas i fjärde kvartalet.
Mullbergs Vindpark omfattar 26 vindkraftverk och ligger i Rätan, Bergs Kommun.
Vindkraftverken levereras av Siemens och kommer att ha en sammanlagd effekt
på 78 MW och en årsproduktion om ungefär 245 GWh, vilket kan försörja cirka
50 000 hushåll med el. I och med investeringen i Mullbergs producerar Skanska
mer el än vad företaget förbrukar på alla byggen och arbetsplatser i Sverige.
Skanska går in i projektet som investerare och byggentreprenör och kraftbolaget
Jämtkraft bidrar med kunskaper inom elnät, produktion och elhandel.
Jemtska, ett gemensamägt bolag mellan Skanska och Jämtkraft, är
byggentreprenör och svarar för byggnation av vindkraftsparken och anslutning till
elnätet. Arbetet har påbörjats och elproduktion beräknas starta under senare
delen av 2013. Erforderliga miljötillstånd och bygglov har erhållits.

För ytterligare information kontakta:
Göran Carlberg, projektutvecklingsdirektör, Skanska Infrastructure Development,
tel 010-448 10 06.
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden.
Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och
byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande
projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av
kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på
bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det
gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till
123 miljarder kronor.

