
På gång i Mullberget 
 
På Mullberget i Rätan arbetas det för fullt. Jemtska, som är Skanskas och Jämtkrafts 
gemensamma bolag bygger Mullbergsparken som kommer att bli en av Sveriges största 
vindkraftanläggningar. Rune Eriksson är projektledare och har samordningsansvar för de 
inblandade bolagen. 
 
Hur går det med bygget? 
– Det går riktigt bra vi har haft en otrolig tumme med vädergudarna, all terrassering är klar 
och nästan alla vägar och planer är förstärkta. Det är drygt 3 mil väg förstärkt! Sen är 
stommen till ställverksbyggnaden rest och plattan för servicehuset är gjuten. Hälften av 
fundamentsplatserna är avjämningsgjutna, så nu påbörjas resning av form, armering och 
gjutning av själva fundamenten. Nu har vi även börjat ta emot de första leveranserna av 
ingjutningsgodset från Siemens. Det som kommer nu är bultar och ankarringar, alltså det 
som gjuts in och som hela verket ska skruvas fast i. Totalt till ett verk går det 256 st bultar 
och ett antal ankarplattor som tillsammans väger 11 ton.  
 
Alla 26 fundamenten blir bergfundament, i ett tidigare skede så skulle en del vara 
gravitationsfundament. Detta innebär att det ”bara” kommer behövas gjutas ca 250-300 ton 
per verk i stället för ca 1000-1200 ton i ett gravitationsfundament + armeringen. Tyngden 
behövs för att hålla verken på plats, som i sin maxhöjd mäter cirka 180 meter.  
Ett bergfundament innebär att man gjuter betongen direkt mot berget och borrar i detta fall 
10 hål och ca: 15meter ner i berget, gjuter fast dragvajrar och spänner fast betongen mot 
berget med en kraft av 350-400 ton per hål. 
 
Hur mycket arbetskraft är lokal? 
– Ja det är cirka hälften. I princip allt arbete idag utförs av Jämtkraft och Skanska och 
eftersom de har en lokal förankring och vill ha ”top of the line” så blir det en hel del 
arbetskraft och maskiner från länet.  
 
När ska ert arbete vara klart? 
– Fundamenten och betongarbetena ska vara färdigt månadsskiftet juni/juli i år. Då påbörjar 
Siemens sitt montage av verken. Under sommaren och hösten kommer Siemens och 
Jämtkraft att ha ett tätt samarbete med att sammankoppla och driftsätta parkens 
el/optonät. 
 
Och när ska första snurran börja snurra? 
– I slutet av sommaren eller tidig höst ska de första verken vara igång. 
Hela parken skall i årsskiftet 2013-14 vara helt klar och producera el till bland annat Skanskas 
arbetsplatser. 
 
 
 


