PROJEKTFÖRSÄKRING FÖR VINDKRAFT
- Marsh i samarbete med Svensk Vindkraftförening

Marsh har i samarbete med Svensk Vindkraftförening utvecklat en
projektförsäkring som ska ge ditt vindkraftsprojekt ett bra skydd under
uppförandet.
Generellt
En vindkraftsbyggnation är en stor investering med många olika avtalsparter
inblandade. Vanligtvis genomförs byggnationen med separata avtal med
turbintillverkare, grund och väg entreprenad samt el-entreprenader.
I varje avtal som skrivs regleras ansvaret samt försäkringen för respektive part.

KONTAKTA OSS
Anders Orebrandt
Telefon: 08-412 42 88
Mobiltelefon: 0733-77 42 88

Försäkringen
Marsh har tagit fram en försäkringslösning som skyddar dig som avser bygga ett
nytt vindkraftverk eller förnya ett gammalt verk mot de risker som finns under
byggnationen. Försäkringen skräddarsys att gälla utefter de avtal som Ni ingått
med respektive part i projektet.

E-post: anders.orebrandt@marsh.com
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Beställaren försäkrar hela entreprenaden – Fördelar
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Beställaren har full kontroll över försäkringsomfattningen
Projektförsäkringen gäller för hela entreprenad- och garantitiden
Ingen är oförsäkrad – alla på plats omfattas och en självrisk gäller
En försäkringsgivare – betydligt enklare med ändringar och utökningar
Ingen dubbelförsäkring
En försäkringsgivare – smidigare skadereglering
Ingen extra administration för att bedöma alla leverantörers olika
försäkringsskydd
En bedömning av försäkringsgivarens finansiella styrka och skadekompetens
Beställaren kan komplettera konsultansvarsförsäkringar (ABK) till högre belopp
Projektförsäkringen kan utökas med ”Felförsäkring” (LEG 3)
Beställaren kan teckna avbrottsförsäkring för att täcka ett försenat
ibruktagande

Om Marsh
Marsh har lång och gedigen erfarenhet av verksamheter baserade på olika former
av kraft- och energiproduktion. Vi har under många år aktivt arbetat med riskfrågor
och försäkring för vindkraftsektorn.
This document is not intended to be taken as advice regarding any individual situation and should not
be relied upon as such. The information contained herein is based on sources we believe reliable, but
we make no representation or warranty as to its accuracy. Marsh shall have no obligation to update
this publication and shall have no liability to you or any other party arising out of this publication or
any matter contained herein.
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