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Pressemelding  

 

Akershus Energi og KLP har valgt Siemens Gamesa som leverandør av 
turbiner til Odal Vindkraftverk  
 

(Oslo, 26. oktober 2020) Akershus Energi og KLP har signert avtale med Siemens Gamesa om leveranse av totalt 34 
turbiner til Odal Vindkraftverk, til en verdi på nær 1 milliard kroner.  

- Vi har stilt tøffe krav til leverandørene av turbiner om å bidra med de mest bærekraftige og fremtidsrettede 
løsningene på markedet. Vi ønsker å benytte den nyeste tilgjengelige teknologien. I tillegg har vi lagt vekt på at Siemens 
Gamesa er en solid aktør med 20 års erfaring fra leveranser til vindkraftprosjekter i Norge, sier Emil Orderud, direktør 
for Akershus Energi Vind og daglig leder av Odal Vindkraftverk.    

Akershus Energi og Siemens Gamesa har samarbeidet om å finne kostnadseffektive løsninger for å realisere prosjektet i 
Nord-Odal. Siemens Gamesa skal levere 34 vindturbiner av modellen SG-5.0-145 som er designet med et nytt 
kontrollsystem som optimaliserer produksjonen og blir spesialtilpasset til Odal Vindkraftverk. 

- Det norske markedet er meget viktig for oss. Norge er en ambisiøs klimanasjon, og utbygging av vindkraft er en viktig 
del av det grønne skiftet. I tillegg er tilgangen på kompetanse meget god. Erfaringene fra petroleumsindustrien brukes 
nå for å realisere grønn omstilling av norsk industri, sier Ben Bjørke, administrerende direktør i Siemens Gamesa i 
Norge. 

Siemens Gamesa har levert 504 turbiner til 19 vindkraftverk landet rundt og har en forventet omsetning på nærmere 
fire milliarder kroner i Norge i 2020.  

Odal Vindkraftverk i Nord-Odal kommune er det første vindkraftprosjektet til Akershus Energi, og er planlagt å stå ferdig 
i løpet av 2021. Kraftverket kommer i et område av Norge hvor det er kraftunderskudd, og vil gi et viktig bidrag med 
over 500 GWh fornybar strøm, tilsvarende strømforbruket til over 30.000 husstander.  

Prosjektet har en forventet investeringsramme på opp mot to milliarder kroner.  

Akershus Energi eier 51 prosent, mens KLP eier 49 prosent av vindkraftverket.  

 

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt: 
 

Emil Orderud 

Daglig leder Odal Vindkraftverk og direktør i Akershus Energi Vind 

Tlf.: 902 13 752 

E-post: emil.orderud@akershusenergi.no 

Ben Bjørke 

Administrerende direktør Siemens Gamesa Norge 

Tlf.: 472 32 628 
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