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15-faldigad produktion av miljövänligt drivmedel i Varberg

Storsatsning på gas 

Bästa medarbetare 
– och kunder!

Allt fler tecken tyder nu på att konjunktu-
ren verkligen håller på att vända. Förfråg-
ningarna ökar stadigt och i dagsläget är 
såväl vår offert- som orderstock stor. För 
att klara våra åtaganden får vi i första 
hand försöka lösa detta genom att bli mer 
flexibla.

Ett problem är dock att priserna inte 
hänger med i den positiva utvecklingen 
vi ser nu. Prisbilden är fortfarande urusel, 
vilket förstås inte är hållbart. I längden 
fungerar det ju inte att göra jobb med 
förlust. Särskilt när det gäller entreprena-
der är marginalerna små. Utrymme för de 
kringkostnader som tyvärr inte kan trollas 
bort finns inte. Det är förstås ohållbart om 
man ska kunna ha en sund konkurrens i 
branschen.

Glädjande att kunna konstatera är att vårt 
arbete med energiteknik är framgångs-
rikt. Hittills har det visat sig att de som 
satsat på energibesparande åtgärder fått 
ut mer av detta än beräknat. Inte helt fel 
när nu elpriset åter stiger i höjden och 
inte mycket talar för att den här vintern 
blir så mycket annorlunda än den förra. 

Ett väldigt konkret tecken på att vi är inne 
i en tillväxtfas är utbyggnaden av vårt 
huvudkontor. Genom att ta en del av våra 
lagerlokaler i anspråk skapar vi flera nya 
kontorsrum plus ett stort konferensrum. 
Vilket jag tror kommer att bli ett lyft för 
oss alla här på huvudkontoret.

Under hösten har många i administratio-
nen fått sätta sig på skolbänken för att 
öva in vårt nya ekonomisystem. Det har 
förflutit väl och det borde inte bli några 
större problem när vi tar detta i drift vid 
årsskiftet. 
Sist men inte minst: God Jul & 
Gott Nytt År

tillönskas er alla!

Det ska bli fart på gasbilarna i Varberg. 
Tillsammans med kommunen satsar nu 
Scandinavian Biogas minst 50 miljoner 
kronor på att optimera gasproduktio-
nen på Getteröverket. Elektro-Emanuel 
står för installationerna i anläggningen 
som ska producera gas motsvarande 
över 9000 liter bensin dagligen.

Hittills har gasen som producerats av rötat 
avloppsslam bara använts för intern upp-
värmning på verket. Scandinavian Biogas 
bygger nu anläggningar för både uppgrade-
ring av gasen för fordonsbruk samt en mot-
tagningsanläggning. Slammet ska nämligen 
spetsas med fler ingredienser; bland annat 
avfall från livsmedels- och massaindustri.

– Totalt räknar vi med att 15-faldiga 
gasproduktionen, i full drift blir det 3,1 
miljoner kubikmeter fordonsgas om året, 
berättar Cecilia Gustafsson, projektledare på 
Scandinavian Biogas. 

Getteröverket får en hel del ny utrust-
ning även om de fyra rötkamrarna behålls 
intakta:

– De är ofta överdimensionerade på ver-
ken, men vi behöver optimera funktionen, 
förklarar Cecilia Gustafsson.
Hittills har Fredrik Nicklasson tillsammans 
med andra montörer från Elektro-Emanuel 
installerat ny utrustning i två av rötkamrar-
na. För den eltekniska konstruktionen står 
Lars Börjesson, projektledare på Elektro-
Emanuel:

– Egentligen är det traditionell VA-utrust-
ning, det som skiljer är att mycket material 
måste vara explosionsskyddat, säger han.
Efter nyår tar jobbet på verket fart igen då 
de två övriga rötkamrarna liksom nybyggna-
tionerna ska installeras.

Redan till sommaren ska gasanläggningen 
på Getteröverket vara klar. Med en produk-
tion som räcker till minst 10000 mil i bilen 
– dagligen.

På toppen av rötkammaren. Cecilia Gustafsson, projektledare på Scandinavian Biogas 
och Fredrik Niklasson, ledande montör Elektro-Emanuel, inspekterar nya installationer på
Getteröverket i Varberg.



Med fyra körfält ska Partihallsbron  
länka samman E45 med E20. Detta 
som en del av det stora infrastruktur-
projektet för att förbättra trafiksitua-
tionen i Göteborg. Satsningen på 1,2 
miljarder kronor har Skanska som 
huvudentreprenör. För Elektro-Ema-
nuels del började det med ett kontrakt 
på tre pumpstationer:

– Det ledde till att vi fick ytterli-
gare två entreprenader; belysning 
både inne i och utanpå bron samt  ett 
övervakningssystem med tillhörande 
apparatskåp för sedimenteringsan-
läggningen, berättar Jan Florén.
Första spadtaget togs i augusti 2008 

i närvaro av infrastrukturminister 
Åsa Torstensson. I oktober nästa år 
ska trafiken kunna släppas på. Fram 
till dess kommer fyra elektriker vara 
heltidsysselsatta med installationer 
både på och inuti bron.

– Jobbet är omfattande, ett stort an-
tal armaturer ska ju installeras, säger 
Hasse Thomasson.

En annorlunda arbetsplats

Inuti en vägbro

– Här ska kabelstegarna placeras, berättar Hasse Thomasson om broprojektet 
som nu drar igång. 

Bron är en del i flera projekt som ska förbättra trafik-
situationen i Göteborg

Fler nya jobb igång

• Utbyggnad, LBC, Varberg
• Utebelysning, Kinna reseecenter
• Idrottshalll, nybyggnad, Väröbacka
• Reningsverk, nybyggnad, Tanum
• Behandlingshemmet Fyren, Lindome
• Utebelysning, Gödestads kyrka
• Ombyggnad f d Skatteverket, Kungsbacka
• Kyrkans Hus, Lindome

Nu tar Elektro-Emanuel plats inne i den gigantiska Partihallsbron i Gö-
teborg. För att installera ljus krävs tre kilometer kabelstegar i inspek-
tionstunnlarna.

– Tekniskt okomplicerat men volymmässigt väldigt stort, konstaterar 
Hasse Thomasson, projektledare för installation av belysning och fiber-
kabel i bron.

Partihallsbron ska förbinda E45 med E20 och vara 
klar i oktober 2011.

Glenn Johansson blir ledande montör på plats i projek-
tet som leds av Hasse Thomasson.

– Här ska LED-armaturerna placeras, totalt handlar det om 1 300 stycken, 
berättar Hasse Thomasson.

 Så mycket material går åt:

    • 1 300 LED-armaturer
    • 330 armaturer inuti bron
    • 3 000 meter kabelstege

 • 25 000 meter kabel



Det lönar sig att satsa på energibe-
sparing. Även om hyresgästerna med 
kallhyra tar hem vinsten.

– Nu slipper vi springa och ratta på 
kranar, vi har nog alla tjänat på detta 
även om det för vår del inte handlar 
om pengar, säger Calle Emanuelsson, 
delägare i TRIVAS-huset i Varberg där 
kostnaderna sänktes med över 100 000 
kronor under första året.

Fastigheten har 11 olika företag som hyres-
gäster och värms (alternativt kyls) med el 
och gas. Flera veckor varje år hade Calle 
Emanuelsson fullt sjå med att förse dem 
med rätt temperatur. Detta sköttes nämligen 
nästan helt manuellt.

– Det var ju ett arbete som ställde till en 
massa förtret, ibland fick man köra kyla och 
värme samtidigt, hyresgästerna hade olika 
krav, det var jädrigt jobbigt helt enkelt, 
förklarar han.
När så kravet på energibesiktning av lokaler 
infördes upptäcktes att det fanns lönsamma 
åtgärder att göra. Då slog man till med att 
åtgärda sitt värme- och ventilationssystem. 
Investeringen på drygt 400 000 kronor 
handlade till stor del om att optimera styr-

ningen av värmesystemet genom data-
övervakning. Den gjordes med en beräknad 
avskrivningstid på drygt 8 år. Men vid en 
första utvärdering efter ett år fick Calle, och 
hans hyresgäster förstås, en glad överrask-
ning:

– Mycket mer energi hade sparats än vad 
som spåtts, berättar han.
Redan under första året blev besparingen 
mer än dubbelt så stor och pay-off-tiden mer 
än halverades.

– Vi försöker göra realistiska beräk-
ningar som inte är glädjekalkyler, men det 
är många parametrar att hantera, hittills har 
besparingen alltid blivit större än beräknat, 
förklarar Jarl Nilsson, energiexpert på Elek-
tro-Emanuel som konstruerat åtgärderna.
En orsak, tror han, är att hans avdelning 
hållit i det i det mesta från projektering till 
uppföljning. 

– Ypperligt, då slapp vi lägga en massa tid 

på detta och kunde ägna oss åt vår vanliga 
verksamhet, kontrar Calle.
Investeringen minskade också CO2-utsläp-
pen med 21 000 kilo.

– Känns ju också bra, jag vill inte smutsa 
ner naturen även om huvudskälet i början 
var att få ordning på värmesystemet, säger 
Calle Emanuelsson.
Det lyckade utfallet har nu fått bolaget att ta 
ett steg till:

– Vi vill utreda om bergvärme/kyla kan 
vara ett alternativ för oss, säger han.
I så fall är tanken att hyresgästerna ska vara 
med och finansiera med den del som blir 
deras direkta vinst på energinotan.

Sparar energi
åt sina
hyresgäster

– Vi fick ett fungerande värmesystem utan att behöva lyfta ett finger, säger Calle 
Emanuelsson, delägare i fastigheten där hyresgästerna även tar hem vinsten av 
investeringen.

För åtgärderna i TRIVAS-huset nominerades Br. 
Emanuelssons Fastighet AB till årets energi & 
miljöföretag på Varbergsgalan. Hos ytterligare 
en av de tre nominerade, Varbergs Sparbank, 
hade också Elektro-Emanuel utfört åtgärdspro-
grammet.

Nu är Mölndals grönaste bygg-
nad inflyttningsklar. 
Massor med hightech har gjort 
konsultbolaget Bengt Dahl-
grens kontorshus till ett av de 
energisnålaste i sitt slag.

Finesserna är många, här finns 
sensorer som sköter det mesta, 
från värme till belysning. Till och 
med en väderstation på taket håller 
koll. Här står inte belysning eller 
datorer på i onödan.

– Närvarostyrning av allt, bra 
klimatskal, solavskärmning och 
exakt temperatur hela tiden, säger 
en nöjd Peter Cottman på Dahl-
grens förklara den låga energian-
förbrukningen.

Huset inte bara klarar Boverkets 
normer för Green Building, värdet 
har dessutom halverats till 55 kWh 
per kvadratmeter.

Hemligheten heter sensorer. 
Omkring 150 multisensorer, 
nio scenarieknappar, 160 mini 
ingångsenheter samt omkring 250 
armaturer med don för styrning 
från Helvar-systemet.

Strax före jul flyttar nära 180 
medarbetare, inklusive koncern-
ledningen, in i nybbygget på 
Krokslätts fabriksområde. 
Då har har uppåt tio elektriker från 
Elektro-Emanuel varit sysselsatta 
med installationerna sedan starten 
i våras.

Hightech för låg elnota

Olika typer av sensorer 
(närvaro-ljus-ljud) håller 
koll på energianvändning-
en i konsultbolaget Bengt 
Dahlgrens nya kontorshus 
i Mölndal.
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VEDDIGE
V. Ringvägen 5, Box 77
432 07 Veddige
Tel 0340-306 60 vx
Fax 0340-300 28

VARBERG
Lindbergsvägen 2C
432 32 Varberg
Tel 0340-870 60
Fax 0340-67 76 04

KUNGSBACKA
Kabelgatan 16
434 37 Kungsbacka
Tel 0300-191 25
Fax 0300-148 35

SKENE
Varbergsvägen 31
511 62 Skene
Tel 0320-21 18 88
Fax 0320-21 10 24

Med tiden har trångboddheten 
blivit ett allt större bekymmer på 
huvudkontoret i Veddige. Men 
nu blir det snart ändring på den 
saken. Delar av kallagret och 
garaget förvandlas nu i rask takt 

till bättre plats åt en växande 
personalstyrka. Vid årsskiftet 
räknar vd Jan Florén att de nya 
lokalerna, totalt 130 kvadrate-
meter, ska kunna tas i bruk.

– Det blir ett välbehövligt 

tillskott för oss, något som vi 
velat ha länge, säger han.
Samtidigt med ombyggna-
den görs också en satsning på 
energibesparande åtgärder. 
Ventilationsagreggatet byts ut 

och styrningen av värme/kyla 
genomgår en stor uppgradering. 

– Resultatet blir att vi inte 
kommer att förbruka mer energi 
efter ombyggnaden än före, 
berättar Jan Florén.

Elektro-Emanuels nya hem-
sida fick en flygande start.
Efter bara några veckors 
drift i höst kunde konstate-
ras att sidan blivit välbe-
sökt.

– Vi har sponsrade 
länkar som kostar en krona 
klicket, det brukar betyda 
en tia i månaden, men nu 
fick vi en räkning på 1200

kronor efter 14 dagar, säger 
Jan Florén.
Resultatet anser han vara 
ett kvitto på att hemsidan 
fungerar.

– Den har verkligen fått 
ett stort genomslag, säger 
han.
Sponsrade länkar är en typ 
av marknadsföring på olika 
sökmotorer på internet.

Administration
på skolbänken

Växande 
huvudkontor
i Veddige

Märit Johansson och Agneta Hermansson drillas i det nya ekono-
misystemet av Pia Qvennerstedt från Hantverksdata.

Carl Selin – en av montörerna som installerar elen i de nya lokalerna. 

Det är full fart på utbyggnaden av huvudkontoret 
i Veddige. Och snart inflyttningsdags i tre nya kon-
torsrum och ett stort konferensrum.

Succé för ny hemsida

Ett helt nytt och annorlunda 
ekonomisystem kräver nya kun-
skaper. Under hösten har admi-
nistrationen på Elektro-Emanuel 
haft ett flertal utbildningsdagar 
för att lära sig Hantverksdatas 
system Entré.

– Olikt, men mycket bättre än 
det vi har i dag, tycker Agneta 
Hermansson, löneansvarig på 

Elektro-Emanuel.
Exempelvis att kunna granska 
en utskrift på skärmen utan att 
automatiskt få en pappersutskrift 
uppskattar hon.

– Systemet är mycket mo-
dernare och med många bra 
funktioner, säger hon.
Vid årsskiftet tas det nya syste-
met definitvt i drift.


