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Fem års jubileum

Intervju Rabbalshede Kraft

Förstärkt organisation

Sedan 2020 erbjuder Deutsche Windtechnik den svenska Enercon marknaden nya servicemöjligheter.

UTMANANDE MEN FRAMGÅNGSRIKT – FEM ÅR
MED DEUTSCHE WINDTECHNIK I SVERIGE
UTFORMAR UNDERHÅLL SOM EN INTEGRERAD DEL AV ENERGIOMSTÄLLNINGEN
Vind energimarknaden i Sverige är mycket
dynamisk. Vindenergi har visat sig vara
en av dom energikällorna som kan byggas
snabbast och till lägsta pris, vilket gör det
möjligt att uppnå energiomställningen
till 2040. Cirka 20 procent av svensk el
kommer idag från vindenergi och det är
en stigande trend. I takt med att antalet
turbiner har ökat har behovet av underhåll
som är högkvalitativt men ändå
har en lägre kostnad ökat. Förutom rätt servicestrategi har också
tillgången på kvalificerad personal
ett betydande inflytande över
framgången av underhållet

“

i Sverige: Det är vi faktiskt ganska stolta över.
Vi är också tacksamma för att samarbetet
med våra kunder och partners har utvecklats
så väl. Tillsammans är vårt mål att främja vindenergi i den förnybara elmixen i Skandinavien, och detta skapar ett starkt band mellan
oss." säger Linus Sturesson, VD för Deutsche
Windtechnik AB.

ÖKNING AV TURBINER HOS
DEUTSCHE WINDTECHNIK AB
WTG under full-service avtal
WTG under basavtal
WTG under support avtal
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Basavtal till full-service
avtal från dag ett

Deutsche Windtechnik fokuserar på att
tillhandahålla omfattande underhåll för ett
brett utbud av turbintyper, och detta har
gjort det möjligt för den globalt positionerade tjänsteleverantören att etablera sin
närvaro på den svenska servicemarknaden
under de fem senaste åren. Som ett resultat
av detta har service-marknaden gått bort
från de stora tillverkarnas monopol och mot
mer konkurrens. "Fem års självständig service

SENASTE NYHETER

”

”En av våra stora fördelar är vårt nära samarbete med vårt erfarna tekniska kompetenscenter inom företagsgruppen. Från
dag ett kunde vi erbjuda ett heltäckande
utbud av tjänster: från basavtal till full-serviceavtal. Genom att kombinera tjänsten för
olika turbinteknologier i vissa regioner kan
vi uppnå bättre tillgänglighet. Det är också
mycket viktigt att ta hänsyn till vindkraftsägarnas individuella intressen. Detta gör att
vi kan uppnå ett mervärde för alla."
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DEUTSCHE WINDTECHNIK’S
FINNS NÄRA DIG
Vår YouTube-kanal växer och blomstrar: den
lockar kontinuerligt besökare med nya
publikationer från Deutsche Windtechniks värld
av vindkraftsunderhåll. Ta en titt runt för att
hitta information och
inspiration, eller låt oss bara
underhålla dig lite. Vi ser fram
emot många besökare!
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MULTI-BRAND PORTFOLIO OCH ANSTÄLLDA
Antal turbiner och MW under avtal per turbin typ

143 WTG

36

265 MW

35

Vestas

30

Gamesa

25

25

Siemens

In total:
261 WTG

Enercon
Nordex

HÖG STANDARD OCH ÖKAD
TILLGÄNGLIGHET

Tillväxt av anställda på
Deutsche Windtechnik AB
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	 Nyckeltal för Deutsche Windtechnik I Sverige
Multi-brand specialist för oberoende
underhåll av vindkraftverk

Systemkompetens: Vestas, Enercon,
Siemens, Gamesa, Nordex.

Tjänster: Grundläggande och fullständigt
underhåll, reparationer, expertrapporter,
QHSE, projektstöd, rådgivning och
mycket mer.

För närvarande närmare 300
vindkraftverk under servicekontrakt
8 serviceställen

Deutsche Windtechnik AB är den svenska enheten i Europas största ISP, Deutsche
Windtechnik AG. I hela världen sysselsätter koncernen mer än 1 900 personer och hanterar
över 7 000 vindkraftverk under fasta underhållskontrakt, både land- och havsbaserade.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

FÖRSTÄRKT OCH FÖRBÄTTRAD
ORGANISATIONSSTRUKTUR
Från januari i år 2021 tills nu så har Deutsche
Windtechnik AB vuxit med hela 12 nya
kollegor i olika delar av verksamheten.
Bland annat så har vi förstärkt den svenska
organisationen med två area supervisor. De
ansvarar regionvis för planering och
uppföljning av service i deras område.
Genom den här förändring har vi möjliggjort
att vi kommer närmare våra tekniker och
kunder och upprätthåller hög kvalité och
flexibilitet genom hela organisationen när vi

växer. Nya serviceteam finns i Årjäng, Hörby
och Uddevalla. I Landvetter har vi tillsatt ett
nytt unikt Safety team som fokuserar på underhåll av hissar på våra kunders vindkraftverk runt omkring i Sverige.
Clas Carlsson fortsätter att ha det övergripande ansvaret som Head of Operations
med placering på huvudkontoret i Varberg. Den tekniska sidan har också fått
förstärkning genom David Thorsson som
nu ansvarar second level support i Varberg
tillsammans med Johan Nyman.

FAKTA
UTGIVARE Deutsche Windtechnik AG, Corporate Communication, Stephanitorsbollwerk 1 (Haus LEE), 28217 Bremen,

Rabbalshede Kraft är en ledande aktör inom
förnybar energi i Norden. Företaget startade
2005 och har investerat nästan 4 miljarder
kronor i förnybar energi. Sedan tre år har
Deutsche Windtechnik ansvarat för drift och
underhåll för några av Rabbalshedes vindkraftparker med Vestas, Enercon och Nordex
typturbiner. Vi frågade Lars Jacobsson,
verksamhetschef på Rabbalshede Kraft, om
hans vision för framtiden och om kvalitén på
samarbetet.
1. Om företaget: Vad är företagets vision om
vindkraft?
Rabbalshede Kraft har länge varit en etablerad
aktör inom vindkraft. Vår drivkraft för hållbar och
förnybar energi gjorde att vi 2020 antog vi en ny
vision: Vi formar morgondagens energi. Med den
visionen behöver vi tänka större – bortom enbart
vindkraft. Därför har vi utvecklat vårt erbjudande
inom förnybar energi, så att vi i framtiden ska
bli en lika etablerad aktör inom andra förnybara
källor. Idag arbetar vi exempelvis med både sol
och grön vätgas för att komplettera vindkraften
och göra elproduktionen ännu effektivare.
2. Varför väljer Rabbalshede en oberoende
serviceleverantör för drift och underhåll för
sina vindprojekt?
Valet av serviceleverantör sker utifrån kostnad,
kvalitet och säkerhet för att passa respektive
vindpark. En oberoende serviceleverantören och
tillverkare värderas utifrån samma kriterier.
3. Vad är det som specifikt kännetecknar
samarbetet med Deutsche Windtechnik? Vad
gör skillnaden? Har du ett exempel som visar
kvaliteten på samarbetet/tjänsten hos Deutsche Windtechnik?
Då Deutsche Windtechnik är leverantörsoberoende kan vi använda Deutsche Windtechnik som
leverantör till flera av våra vindparker, vilket
underlättar kontaktvägar och administration.
Deutsche Windtechnik har visat sig hålla hög
standard och höjt våra vindparkers tillgänglighet.
Vi känner oss trygga med att samarbeta med
Deutsche Windtechnik.
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