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OX2 lämnar över Finlands tredje största 
vindpark
OX2 lämnar över Metsälamminkangas vindpark till Lundin Energy och Sval Energi. Med 
24 turbiner och en total installerad kapacitet om 132 MW är Metsälamminkangas den 
tredje största vindparken i Finland.

OX2 och Lundin Energy tecknade i januari 2020 avtal om att bygga Metsälamminkangas 
vindpark i Vaala kommun i Norra Österbotten, Finland. Sval Energi blev delägare under 
byggnationen av vindparken. Överlämningen genomfördes den 31 mars i år. 
Vindparken kommer att producera 400 GWh årligen, vilket motsvarar mer än 80 000 
hushålls årliga elkonsumtion (5 000 kWh/hushåll).
"Finland är den snabbast växande marknaden för vindkraft i Europa och vi är stolta över 
att nu lämna över den tredje största vindparken och vårt största färdigställda projekt i 
Finland”, säger Paul Stormoen, vd, OX2 AB.
OX2 har utvecklat och byggt OX2 Metsälamminkangas vindpark under ett så kallat EPC 
avtal (Engineering, Procurement, Construction) och kommer fortsätta att ansvara för den 
tekniska och kommersiella driften av vindparken.
OX2 bygger för närvarande 800 MW vindkraft i Finland och ansvarar för den tekniska och 
kommersiella driften av 12 vinparker i landet. Ett av projekten under byggnation är 
Finlands största vindkraftsprojekt i Lestijärvi.
 
Fakta om Metsälamminkangas vindpark:
Turbiner: 24 GE Cypress 5.5 MW turbiner med en total höjd om cirka 220-230 meter
Leverantörer: GE (turbiner), Suvic (grundläggning, vägar och nätverk), Kajave 
(nätverksanslutning)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 
erbjuder även förvaltning av vind- och solkkraftparker efter färdigställande. OX2s 
utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. 
Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som 
vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på tio marknader i Europa: Sverige, Norge, 
Finland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 
omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och 
huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market 
sedan 2021. www.ox2.com
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