
Ingen lär behöva frysa i Varberg. Det 
garanterar storsatsningen på panncen-
tralen i hamnen med fliseldade pannor. 
Installationsarbetet har varit ett av 
Elektro-Emanuels större 
uppdrag de senaste måna-
derna.

– Trots storleken på 
anläggningen och en kom-
primerad byggtid har det 
gått väldigt smidigt, säger 
Håkan Svensson, projektle-
dare på Varberg Energi.

I mitten av februari startade provdriften vid 
panncentralen som ska klara extremkyla eller 
störningar av fjärrvärmen från Värö Bruk.

– Annars hade vi legat på gränsen, nu är 
vi väl rustade i många år framöver, säger en 
påtagligt nöjd Håkan Svensson.
Bygget för omkring 250 miljoner kronor är 
Varberg Energis största enskilda investe-
ringen någonsin. Fullt utbyggd kommer den 
att innehålla fyra pannor, varav två fliseldade 
samt en  stor ackumulatortank på 120 MwH. 

Avtal med lokala leverantörer garanterar flis 
inom en femmilsradie, fem långtradare per 
dygn vid full drift.

– Gränsen när vi behöver köra igång är 
fem plusgrader, blir det helt stopp i leveran-

serna från Värö tar anlägg-
ningen allt, berättar Håkan 
Svensson om panncentra-
len vars totala kapacitet blir 
140 GWh.
Elektro-Emanuel har bland 
annat levererat och instal-
lerat allmänel, brandlarm, 
passagesystem och vissa 
delar av processstyrningen 

till ackumulatortanken. Arbetet har periodvis 
krävt uppåt tio elektriker.

– Anläggningen är speciell såtillvida att 
man satsat mycket på energieffektiva lös-
ningar, exempelvis behovsstyrd belysning, 
berättar Lars Börjesson, projektledare på 
Elektro-Emanuel.
Med pannorna i drift fortsätter installations-
arbetet nu ytterligare en tid med att färdig-
ställa en konferens- och kontorsdel i den nya 
panncentralen.
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Jan Florén
vd
Ansvarig utgivare

Tänk så fort tiden går. Redan i år är det 
dags för oss på Elektro-Emanuel att fira 
företagets 80-årsjubileum. Vilket jag 
tycker vår pigge och alerte 80-åring kan 
vara väl värd!

Fortfarande ser det också bra ut för oss 
när det gäller sysselsättning och orderin-
gång i dagsläget. I flera fall har inte ens 
vårt eget folk räckt till på senare tid utan 
att vi har behövt hyra in personal för 
att klara vissa åtaganden. Det ser med 
andra ord ljust ut nu. Även om ju mycket 
hänger på att det vi offererar också blir 
av i verkligheten för vår del. 

Att det framöver kan uppstå behov av 
personalförstärkning är inte alls osanno-
likt. Redan i dag söker vi exempelvis en 
arbetsledare till Skenekontoret liksom en 
larmtekniker till vår avdelning i Kungs-
backa. Men det kan som sagt också 
uppstå behov av att anställa ytterligare 
montörer.

När man som vi sysslar med el är förstås 
säkerheten helt avgörande. Med jämna 
mellanrum genomgår också alla våra 
montörer utbildning. Detta är det dags 
för nu i mars då vi vikt tre dagar för ISA-
utbildning för alla våra elektriker, arbets- 
och projektledare.

För 2013 har vi förstås också satt upp 
en del nya mål för vår verksamhet. Våra 
miljömål tar liksom tidigare fasta på den 
enorma potential som finns för energi-
sparande. Det uppfyller vi bäst genom 
att hjälpa våra kunder till effektivare 
energianvändning. Kvalitetsmässigt 
fokuserar vi på en mer optimal lagerhåll-
ning samt minskat strul med fakturor 
som är jobbigt för såväl oss själva som 
våra kunder.

Slutligen önskar jag alla en fin vår!

Pannorna startade. – Vi är nöjda med resultatet, säger Lars Börjesson, Elektro-Emanuels 
projektledare, Håkan Svensson, Varberg Energi och Jonatan Henriksson, ledande montör.

Ny värmeanläggning i Varberg.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Ny panncentral på plats:

Värmande i Varberg

   Vi
 blir

80!



Elektro-Emanuels energiexpert:

Nytt 
köpcenter
byggs
etappvis

– Vi både kartlägger, genomför och följer upp, det garanterar att åtgärderna också 
sparar det vi lovat, säger Jarl Nilsson, energiexpert på Elektro-Emanuel. 

Jarl Nilsson hade bjudits in av Magnus Falk på EMC 
i Varberg.

Elektro-Emanuels energiexpert Jarl Nilsson föreläste vid ett välbesökt frukostmöte på Campus i Varberg för några veckor sedan.

Niklas Enoksson 
slutför installationer i 
kassalinjen på Rusta.

Birol Adem, 
lärling på 

Elektro-
Emanuel 

med upp–
drag att 

elektrifiera
Eken Center

Det instämmer också Håkan 
Bengtsson, platschef på Fastec 
och samordnare av bygg-      
projektet, i:

– Största svårigheten med ett 
så här stort byggprojekt är att 
samordna allt med de öppna 
butikerna på byggarbetsplat-
sen, kunderna måste ju kunna 
komma fram samtidigt som vi 
bygger om, säger han.
Över 100 man deltar i bygg-
operationen som i etapper ska 
skapa Eken Center med butiker 
som Rusta, Jula, Lager 157 och 
McDonalds. Redan i februari 
slog de första upp portarna.

– En del befintliga byggnader 
rivs och totalt bygger vi nytt 
på 13 000 kvadratmeter, också 
en  del nygamla hyresgäster 
som Willys och Hööks flyttar 
in, berättar Håkan Olsson på 
Adapta Fastigheter AB som 
äger fastigheten.

I slutet av februari pågick 
installationsarbetet för fullt på 
Rusta samtidigt som butiken 
fylldes med varor. Eklektro-
Emanuels montörer installerar 
allt utom vissa passage och 
larmsystem i det nya köpcen-
tret.

– Eftersom det både byggs 
och rivs jobbar vi på många 
ställen här samtidigt, berättar 
Roger Ivarsson.

För Håkan Bengtsson på Fastec 
är det inte första gången han 
stiftar bekantskap med Elektro-
Emanuel:

– Nej, vi har samarbetat 
tidigare och mina erfarenheter 
är enbart positiva, de är profes-
sionella, säger han.
De senaste veckorna har flera 
butiker öppnat efterhand de 
blivit färdigställda. I oktober 
beräknas projektet Eken Center 
vara helt slutfört.

De installerar nya köpcentret. Fr v Johan Grund, Clas-Göran Skoglund, Felix Alfreds-
son, Roger Ivarsson, Niklas Enoksson, Rasmus Sävås och Birol Adem.

Så ska det nya köpcentret, Eken Center, se ut när är klart i höst. Håkan Bengtsson, plats-
chef på Fastec för bygget.

Här växer ett nytt köpcenter upp, granne med IKEA i Mölndal. 
Merparten av installationsarbetet på Eken Center utförs av 
Elektro-Emanuel med en handfull montörer i full aktion.

– Utmaningen är att det samtidigt pågår verksamhet i 
butikerna, säger Roger Ivarsson, ledande montör på Elektro-
Emanuel. 

Att upptäcka och åtgärda energislöseri 
kan bli en mycket god affär. 

– Lönsamheten kan till och med bli 
bättre än den i företagets normala verk-
samhet,  berättade Jarl Nilsson, energi-
expert på Elektro-Emanuel, när han 
föreläste vid ett välbesökt frukostmöte 
på Campus för några veckor sedan.

Energi- och Miljöcentrums arrangemang 
hade lockat ett 45-tal företagare som fick en 
hel del både konkreta och drastiska exempel 
till livs när det gäller jakten på energitju-
varna. Här figurerade tomma frysboxar, 
outrullad isolering, radiatorer i kallförråd, 
maskiner som tickat och gått mitt i natten till 
ingen nytta och mycket annat.

– Det är lätt att bli hemmablind i sin egen 
fastighet, därför är det bra att få in nya ögon, 
menade Jarl Nilsson som poängterade vikten 

av en grundlig energikartläggning. I alla 
skrymslen, från källare till vind.
Med unika siffror från 215 genomförda 
energianalyser de senaste åren visade han 
att uppåt 70 procent av energiförbrukningen 
med lönsamma åtgärder kunde sparas in.

– Snittet i fastigheterna är en besparing på 
mellan 20 och 40 procent, något vi inte bara 
lovar utan har mätt i uppföljningen, berät-
tade han.

Hela kedjan; kartläggning, åtgärder och 
uppföljning är viktig, menar han.
Men en djuplodande kartläggning hand-
lar inte bara om att hitta det effektivaste 
värmesystemet. Lika ofta kan helt oväntade 
faktorer dyka upp som påverkar energi-
fakturorna:

–  Det kan handla om onödiga abon-
nemang, feldebiteringar av leverantörerna 
och fakturor som egentligen ska betalas av 
någon annan, ett enda telefonsamtal kan 
betala hela kartläggningen och spara mycket 

pengar framöver, säger Jarl Nilsson.
Men trots goda utsikter att sänka kostnader 
går energiåtgärder fortfarande på sparlåga. 
Orsakerna är flera, anser forskare vid Lunds 
universitet:

– Många gånger tror man nog också att 
det inte finns något mer att spara, men det 
gör det nästan alltid, konstaterar Jarl Nilsson, 
energiexpert på Elektro-Emanuel.
Frukostmötet avslutades med studiebesök 

på tre olika fastigheter i Varberg, bland annat 
Trivas-huset där Elektro-Emanuel genomfört 
lönsamma energiåtgärder.

215 unika kartläggningar 2008-2012
 – så mycket energi är lönsamt att spara  

 Byggnadstyp                          Antal     Max         Medel                                                          

 Villor                66              71%           23%
 Hyreshus               56              65%            26%
 Kontor/butiker               58              72%            40%
 Skolor/Idrott/Ålderdomshem       17              56%            23%
 Industrier               18              47%            35%

• Fastighetsägare tänker för kortsiktigt
• Kunskap om ekonomisk styrning är   
  otillräcklig
• Fastighetsägare är inte intresserade då 
  hyresgäster står för driftskostnaden
• För många dåligt utförda energi-
  deklarationer

”Det vi lovar
  kan man
  också spara”
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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
Hantverksgatan 28
434 42 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

Eva-Lena Eriksson nytt ansikte (och röst) i receptionen.

Mats Olofsson – chef igen

Fler nya jobb igång
• Stolpbelysning i Hestra, Borås
• Stjärmnåsens skyttebana, Härryda
• Pumpstationer, Vbg, Laholm
• Lägenheter, Frillesås
• Tillbyggnad, Noxon, Fjärås
• Tillbyggnad, Mantum, Varberg
• Löpandeavtal, Skene Lasarett
• Belysning, Toresgården, Torestorp
• Tillbyggnad, Lindbacken, Mölnlycke
• Gatubelysning, kv Virén, Falkenberg
• Eken Center, Mölndal

Från rör till kablar. Den 
första mars bytte Eva-Lena 
Eriksson bransch och kom till 
administrationen på Elektro-
Emanuel.

– Det känns väldigt bra,  
och arbetsuppgifterna liknar 
de jag haft tidigare, säger hon.
För över 30 år sedan började 
hon sin karriär som kontorist på   
Varbergs Rör. När man flyttade 
hela administrationen till Falken-
berg följde Eva-Lena med. Men 
det dröjde inte länge förrän de 
två fristående företagen Varbergs 
Rör och Falkenbergs Rör slogs 

ihop och Eva-Lena blev över-
talig. Att nu ha fått ett nytt jobb 
inom samma område tycker hon 
känns skönt:

– VVS och el är ju inte      
samma sak, men jag har jobbat 
med ett likadant affärssystem och 
känner mig ändå hemma med 
arbetsuppgifterna, säger hon.
Att ha halverat resvägen och fått 
fler arbetskamrater på kuppen 
tycker hon heller inte vara helt 
fel:

– Nej, det är ju bara en bonus, 
säger Eva-Lena som bland annat 
ska arbeta i receptionen samt 
sköta fakturering.

Fortsatt fokus på att hjälpa 
kunder med miljöförbätt-
rande åtgärder. Och bättre 
lagerhantering liksom 
minskande krediteringar 
mot kund. De målen har 
Elektro-Emanuel spikat för 
2013.

– De mål vi satt räknar 
vi med ska göra mest nytta 
både för miljön och kvalite-
ten i vår verksamhet, säger 
VD Jan Florén.

Således siktar Elektro-    
Emanuel på att under 2013:
• Förbättra lagerhanteringen 
och vid årets slut ha minskat 
lagret med minst 20 procent.

– Vi ska fokusera på att ha 
rätt produkter i lager, det är 
ju i första hand enbart avsett 
för vår löpande verksamhet, 
säger Jan Florén.
• Antalet krediteringar mot 
kund ska minska och förbätt-
ras med minst 10 procent.

– Att minska felaktigheter är 
viktigt både för oss och våra 
kunder, att det blir rätt från 
början är ju allra bäst, menar 
Jan Florén.
Miljömålen 2013 ligger i linje 
med tidigare målsättningar:

• Förslag på miljöförbättrande 
åtgärder ska ges till kunder 
motsvarande en minskning 
med 2 500 000 kWh.

– Här hänger det ju också 
på vilken typ av projekt vi har 
under året, i vissa är ju be-
sparingspotentialen betydligt 
större än i andra, säger Jan 
Florén.
Vilket kan förklara att fjol-
årets mål på miljöförbättrande 
förslag inte uppfylldes helt 
och hållet. Däremot genom-
fördes åtgärder i linje med 
målsättningen 600 000 kWh.
Något som nu följs upp med 
följande mål 2013: 

• Miljöförbättrande åtgärder 
ska genomföras hos kunder 
motsvarande 400 000 kWh.
Brister i tidsredovisningen 
minskade dock inte i nivå 
med målet att 98 procent 
skulle vara helt felfria.

– En orsak till det var att 
vi i början av året flyttade i 
Kungsbacka, merparten fel, 
fyra procent, härrör från den 
perioden, berättar Jan Florén.
Däremot uppfylldes det 
andra kvalitetsmålet; att ha 
avslutningsmöten i minst 90 
procent av lokala projekt. Och 
det med råge – 100 procent.

Chefar temporärt i Skene
Mats Olofsson är sedan årsskif-
tet  tillförordnad arbetsledare i 
Skene. Detta i väntan på rekry-
teringen av en ny filialchef för 
den 11 man starka avdelningen 
blir klar.

– Förmiddagar finns jag i 
Skene och sedan resten av tiden 
på mitt ordinarie jobb som in-
köpsansvarig på huvudkontoret i 
Veddige, berättar han.

Att fungera som arbetsledare är 
knappast något nytt för Mats. 
Han var under många år filial-
chef i Kungsbacka innan han för 
snart tre år sedan blev inköpsan-
svarig på Elektro-Emanuel. 
En mer permanent lösning för 
Skene hoppas VD Jan Florén 
inte ska dröja alltför länge:

– Rekryteringen pågår nu för 
fullt, säger han

Entré för Eva-Lena

Miljö och kvalitet
i fokus 2013


