Vasa Vind och APG bygger en av Sveriges största
vindkraftspark
Vasa Vind och den holländska pensionsförvaltaren APG bygger en av Sveriges största
vindkraftspark i Åskälen i Jämtland. Projektet omfattar 80 vindkraftverk på totalt 288 MW
och kommer att tillföra nära 1 terawattimme förnybar el per år. Den totala investeringen
är värd cirka tre miljarder kronor.
− Vindkraftsparken i Åskälen kommer bli en av de mest effektiva i Europa tack vare projektets
storskalighet och områdets starka och jämna vindar. Parken blir ett viktigt bidrag till Sveriges
omställning till ett förnybart elsystem, säger Annette Eriksson, vd för Vasa Vind.
Vindkraftsparken, som ska stå klar 2020, omfattar 80 vindturbiner från Vestas med en effekt 3,6
MW vardera. Med en total effekt på 288 MW beräknas parken leverera nära 1 terawattimme
förnybar el per år och blir därmed troligen Sveriges största vindkraftspark. Kostnaden för att
bygga vindkraftsparker i Sverige är bland de lägsta i Europa, något som attraherar
internationella investerare till den svenska marknaden.
Vasa Vind står för utbyggnaden av parken medan APG, som förvaltar holländska
pensionsfonder, blir ägare till vindkraftsparken. Danska Vestas har ett 20-årskontrakt för drift
och underhåll av parken.
− Vi är mycket glada över att ha APG och Vestas som starka och långsiktiga partner när vi nu
bygger en vindkraftspark av den här storleken. Efter många års planering och utveckling av
projektet för att göra det så konkurrenskraftigt som möjligt sätter vi nu äntligen spaden i marken,
säger Annette Eriksson.
Nyligen fattade riksdagen beslut om att förlänga det så kallade elcertifikatsystemet och ett nytt
mål om ytterligare 18 terawattimmar förnybar el till år 2030 slogs fast. Vasa Vind är en av de
första aktörerna som bygger en ny vindkraftspark efter beslutet.
Om Vasa Vind
Vasa Vind är ett vindkraftsbolag som utvecklar, bygger och driver landbaserade
vindkraftsparker i Sverige. Vasa Vind driver projekt som omfattar totalt 200 MW och har projekt i
olika planeringsfaser motsvarande 700 MW, av vilket det nu aktuella projektet i Åskälen utgör
288 MW. Vasa Vind är helägt av pensionsfonder som förvaltas av Londonbaserade HgCapital.
Huvudkontoret ligger i Stockholm och ett regionalt kontor finns i Umeå.

