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Vattenfall väljer MHI Vestas Offshore Wind som 
leverantör till Horns Rev 3 
 

Vattenfalls vindkraftprojekt Horns Rev 3 går vidare. Att MHI Vestas Offshore Wind 
nu utsetts till föredragen leverantör av turbin V164-8 MW är en milstolpe i detta 
400 MW projekt. 

 

– Vi är mycket nöjda med att utse MHI Vestas Offshore Wind till leverantörer av turbiner till Horns 

Rev 3 och vi ser fram emot samarbetet med att förverkliga vår fasta övertygelse att reducera 

kostnaderna inom havsbaserad vindkraft, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfall Vind. 

 

– I koncessionsavtalet med den danska staten fastslås att Horns Rev 3 ska vara i drift senast 1 

januari 2020 och dagens tillkännagivande tillsammans med kommande geotekniska 

undersökningar på plats och upphandling avfundament och kablar, säkerställer att Vattenfall nu 

är på god väg mot denna deadline, säger Gunnar Groebler vidare. 

 

Horns Rev 3 kommer att bidra till Danmarks och Eus mål att reducera koldioxidutsläppen till 

2020. Till havs äger Vattenfall idag 60 % av den existerande Horns Rev 1 med 80 vindkraftverk, 

51 % av DanTysk (80 kraftverk) och 51 % av projektet Sandbank, båda tillsammans med 

Stadtwerke München, i den tyska delen av Nordsjön. Vattenfall startade nyligen också byggandet 

av Kentish Flats Extension i England. Totalt äger och driver Vattenfall 1800 MW vindkraft varav 

1000 MW är havsbaserad. 
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För ytterligare information kontakta: 

Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall AB, 070-597 73 38 

 

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum 
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