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Vestas modtager ordre på 500 MW i USA 
 
Vestas har modtaget en ordre på i alt 303 stk. V82-1,65 MW-vindmøller i USA. Vindmøllerne 
vil få en total installeret kapacitet på 500 MW og skal leveres til vindkraftprojekter i staterne 
Iowa, Wisconsin og Minnesota. Vestas skal levere og idriftsætte vindmøllerne, og levering 
påbegyndes i løbet af 2009 og vil fortsætte ind i 2010 og 2011. 
 
Ordren er modtaget fra Alliant Energy Corporation, som er et offentligt elselskab med 
hovedkvarter i Madison, Wisconsin. Alliant og Vestas har et langvarigt samarbejde, og 
senest i juni 2007 leverede Vestas V82-1,65 MW-møller til Alliants Cedar Ridge Wind Farm-
projekt i Wisconsin.   
 
“Vi er usædvanligt stolte af at skulle levere vindmøllerne til Alliants projekter og til at fortsætte 
vores langvarige samarbejde med Alliant,” siger Jens Søby, adm. direktør for Vestas 
Americas A/S. “500 MW vindkapacitet vil udgøre et væsentligt supplement til elforsyningen i 
alle de tre stater, hvor vindmøllerne skal opstilles. Ordren er således et yderligere bevis på, 
at vind er klar til at spille en stor rolle i det nationale energimiks. Det, vi indtil videre har set i 
USA, er blot begyndelsen. Med en stabil politisk struktur på plads på føderalt plan, som vil 
give mulighed for planlægning på mellem- og lang sigt, kan industrien begynde at udnytte 
dette lands rigelige vindressourcer fuldt ud.”  
 
Det amerikanske energiministerium har for nylig publiceret en rapport, der viser, at 
vindenergi kan levere 20 pct. af landets elektricitet i 2030. I 2007 udgjorde nye vindprojekter 
omkring 30 pct. af hele den nye energiproducerende kapacitet tilføjet i USA.     
 
Ovennævnte ordre påvirker ikke Vestas-koncernens forventninger til 2008, jf. Selskabsmed-
delelse nr. 25/2008 af den 8. maj 2008. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Søby, adm. direktør for Vestas Americas A/S, tlf.  
+1 503 327 2000, eller til Peter Wenzel Kruse, Senior Vice President for Group 
Communications hos Vestas Wind Systems A/S, tlf. 9730 0000.  
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