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Vestas fornyer servicekontrakter på 192 MW med FRI-EL Green Power i Italien 

Vestas har underskrevet 15-årige servicekontrakter med FRI-EL Green Power S.p.A., der omfatter fire 
vindkraftværker i Italien med en total kapacitet på 192 MW. Vindkraftværkerne består af 110 stk. 
vindmøller af typerne V90-3.0 MW, V90-2.0 MW og V52-850 kW. 
 
De fire vindkraftværker producerer omkring 350.000 MWh om året, hvilket dækker elforbruget for flere 
end 307.000 mennesker i Italien og sparer miljøet for en årlig CO2-udledning på omkring 135.000 tons. 
Vindkraftværkerne er installeret i årene 2006 til 2008 og er beliggende i regionerne Campanien, 
Apulien, Sardinien og Basilicata.     
 
Kontrakterne indeholder en 15-årig serviceaftale med Vestas’ seneste Active Output Management 
(AOM) 5000-serviceløsning. AOM 5000 omfatter planlagt og ikke-planlagt vedligeholdelse og er en 
energibaseret garanti, der sikrer, at møllerne er i fuld drift, når vinden blæser. Vestas garanterer 
således kunden en energibaseret oppetid ved hjælp af en udnyttelsesratio af den tilgængelige 
vindenergi på hver site, der er omfattet, og minimerer dermed produktionstab på vindkraftsværkerne.    
 
FRI-EL Green Power vil ligeledes drage fordel af de forbedrede tekniske løsninger, der omfatter 
boroskop-undersøgelse af vinger og gearkasse samt Vestas’ mølleovervågningssystem, der hjælper 
kunden til at få et bedre overblik over møllens ydelse og at analysere eventuelle fejltilstande.  
 
Gennem serviceaftalerne vil kunden ligeledes få gavn af Vestas’ Weather & Power Forecast, som er 
et system af meget høj kvalitet, der løbende kan forudsige vejr- og produktionsforhold på en given 
site. Systemet giver mulighed for optimering af vedligeholdelsesplaner ved at identificere perioder med 
lav vind, hvor service således kan finde sted. Derudover forbedrer systemet kundernes forretning ved 
at levere præcise prognoser for el-produktion, og systemet opfylder de gældende net-tilslutningskrav. 
 
Kontrakterne er indgået af fire selskaber ejet af FRI-EL Green Power. Sidstnævnte er et selskab, der 
er specialiseret inden for produktion og salg af energi fra vedvarende kilder. Selskabet råder dags 
dato over en total produktionskapacitet på 471 MW, hvor vind er den fremherskende energikilde 
efterfulgt af biomasse og biogas. 
 
“Fornyelsen af disse fire avancerede servicekontrakter, som finder sted efter den nylige underskrivelse 
af Gorgoglione-kontrakten på det første V112-vindkraftværk i Italien, er blot endnu et tegn på vores 
gode partnerskab med Vestas. Det er ligeledes et bevis på vores vilje til fortsat at have Vestas som 
vores eneste serviceleverandør på 110 vindmøller i de næste 15 år. Vi besluttede at tildele Vestas 
disse kontrakter, da vi har fuld tillid til Vestas’ servicekompetencer,” siger Josef Gostner, direktør og 
koncernchef i FRI-EL Green Power.  
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“Vi er beærede over FRI-EL Green Power’s loyalitet over for Vestas,” siger Juan Araluce, fungerende 
President i Vestas Mediterranean og Chief Sales Officer i Vestas Wind Systems A/S, og fortsætter, “Vi 
er klar til at yde vores bedste for yderligere at styrke dette langvarige partnerskab. Vestas’ systemer til 
brug for forudsigelser og korrektioner giver os sammen med kvalificerede lokale serviceteams og et 
integreret netværk af online værktøjer og systemer, der på verdensplan overvåger flere end 22.000 
vindmøller, mulighed for at tilbyde vores kunder omfattende service og vedligeholdelse for opnåelse af 
en større energiproduktion.” 
 
Med indgåelsen af denne aftale har Vestas i løbet af 2012 sikret sig langsigtede servicekontrakter på 
omkring 1 GW i Italien, og flere end 70 pct. af disse har omfattet service på allerede installerede 
vindkraftværker.      
 
Kontaktdetaljer 
 
Juan Araluce, Chief Sales Officer,  Lars Villadsen, Senior Vice President 
Vestas Wind System A/S og   Investor Relations, Vestas Wind Systems A/S 
fungerende President, Vestas Mediterranean Tlf.: +45 9730 0000 
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Matthew Keith Whitby, Danmark   Velia Senatore, Italien 
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