
Bygget av ett nytt avloppsreningsverk 
i Borås är den största ordern i Elektro-
Emanuls historia. Nu krävs ett stort 
antal nyanställningar:

– Det blir vår utmaning, vi har redan 
dragit igång rekryteringen, säger An-
ders Emanuelsson, glad VD på Elektro-
Emanuel. 
Det är som underentreprenör till multi-
nationella Veolia som Elektro-Emanuel i 
november tecknade kontraktet värt omkring 
40 miljoner kronor. Uppdraget handlar om 
att leverera såväl styr- och reglersystem som 
bygge av teknikutrustning liksom installatio-
ner på plats i det nya avloppsreningsverket 
på Sobacken utanför Borås.

– Vi valde Elektro-Emanuel på grund 
av att företaget har ett mycket gott namn 
bland tidigare kunder och byggare, de är 
också proffsiga i allt så vi känner oss väldigt 
komfortabla, säger Peter Hjelm, General 
Manager för Veolia VA-ingenjörerna som 
kontrakterats av Borås Energi och Miljö.

Storordern gör att Elektro-Emanuel nu behö-
ver öka sin personalstyrka drastiskt – från 55 
till 75 elmontörer.

– Att lösa bemanningsfrågan är den stora 
utmaningen, troligen får vi även hyra in folk 
när arbetet drar igång sen höst nästa år, säger 
Anders Emanuelsson.
Uppdraget med den nya reningsanläggningen 
kommer att påverka alla avdelningar inom 
Elektro-Emanuel. Men kanske särskilt filia-
len i Skene där numerären i det närmaste kan 
komma att fördubblas:

– Vi har 12 man där idag och kommer att 
behöva öka den styrkan med ytterligare tio 
medarbetare, fortsätter Anders Emanuelsson.

Det nya reningsverket byggs med avance-
rad teknologi där bland annat spillvatten och 
fosfor återvinns. Hösten 2018 ska anlägg-
ningen stå klar och då betjäna hela Borås 
stad.

– Tekniskt sett är det inga nyheter för oss, 
däremot volymen och omfattningen av job-
bet, konstaterar Anders Emanuelsson, VD på 
Elektro-Emanuel.
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Tack för all gratulationer och lyckönsk-
ningar vi fått efter undertecknandet av 
den största ordern i vår historia! Det 
historiska avtalet gör att sysselsättningen 
i vårt företag därmed är säkrad för en 
lång tid framöver. Nu blir vårt fokus 
framöver även på att hitta personal för 
våra åtaganden. Och det är förstås en 
utmaning, det finns knappast någon 
uppsjö av färdigutbildade arbetslösa 
elektriker. Vi får vara öppna för alla möj-
ligheter. Rimligtvis borde dock projektet 
med avloppsreningsverket Sobacken 
vara ett attraktivt jobb. Det är ju inget 
dussinprojekt utan tekniskt avancerat 
jobb på en ren och fräsch arbetsplats. Vi 
lär få bekanta oss med många nya, unga 
medarbetare framöver.

Förutom vårt stora åtagande i Borås är vi 
nu även inbjudna i ett stort partnering-
projekt som gäller nybygge av ett vatten-
verk i Kungälv. Där handlar det om att 
ta fram systemhandlingar som ska ligga 
till grund för det erbjudande vi sedan 
ska kunna presentera för beställaren. 
Storleksmässigt skulle en sådan order 
sannolikt även bli en av de större för oss.

Med detta sagt vill jag dock lugna vår 
nuvarande kundkrets, vi kommer inte 
att lämna er i sticket! Allt kommer ju att 
rulla på som tidigare, och den personal 
vi nyanställer avser vi förstås också be-
hålla efter att jobbet i Borås slutförts. 

Redan nu vill jag hälsa två nya medar-
betare välkomna till vårt företag. Fredrik 
Claesson på tjänsten som konstruktör 
och Viktor Tunefjord som lärling på 
Skenefilialen. 

Återstår nu då att önska alla våra med-
arbetare, kunder och partners en riktigt 
God Jul och ett lika Gott Nytt År!

Handslag för största ordern någonsin. Peter Hjelm, General Manager för Veolia Techno-
logy och Elektro-Emanuels VD Anders Emanuelsson bekräftar kontraktet. I bakgrunden fr v 
Lars Börjesson och Anders Rahmn, Elektro-Emanuels projektledare inom VA-området samt 
Leif Teper, Contract Manager för VA-ingenjörerna.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Jobben säkrade lång tid

Anders Emanuelsson
             VD 

Största affären i Elektro-Emanuels historia skapar trygghet:

Läs mer om det största projektet i Elektro-Emanuels historia på nästa sida F



Här ska avloppsreningsverket byggas. Anders Rahmn leder Elektro-
Emanuels del i projektet och Anders Fransson är projekledare på 
Borås Energi&Miljö.

Ur Varbergs Posten, Hallands Nyheter respektive Borås Tidning

– Våra entreprenörer 
jobbar fantastiskt bra, 
säger Maria Sondell, 
projektledare på 
Kungälvs kommun som 
gärna slår ett slag för 
partnering.

Storordern gav eko i flera 
lokala medier

De projektleder
reningsverket 
på Sobacken
Här, på Sobacken utanför Borås, ska det nya reningsverket 
ligga. Tillsammans med ett kraftvärmeverk och en ny biogas-
anläggning. En investering av Borås Energi & Miljö på totalt 
3,2 miljarder kronor.

– Anläggningarna kommer också att betjäna boråsborna en 
lång tid framöver, säger Anders Fransson, projektledare på 
Borås Energi & Miljö för avloppsreningsverket.

Än så länge är området ett avskalat kargt stenlandskap på 20 hektar i 
direkt anslutning till nuvarande anläggningar för avfall och bio-
gasproduktion. Men redan i juni 2016 startar byggnationerna som 
hösten 2018 ska kunna tas i drift. För Elektro-Emanuels del handlar 

det om leverans av teknik och installationer i avloppsreningsverket. 
Vilket blir ett traditionellt reningsverk dimensionerat för 150 000 Pe.

– Vi räknar med att den kapaciteten ska räcka framåt 2035, säger 
Anders Fransson.

Det nuvarande reningsverket, en anläggning med 80 år på nacken, 
som ligger centralt i Borås kommer att rivas. På Sobacken, cirka 
åtta kilometer västerut mot Varberg, ska då ha växt upp en jättelik 
anläggning som såväl hanterar avfall och avlopp som producerar el 
och värme.

Från årsskiftet 2017 kommer ett stort antal elmontörer från 
Elektro-Emanuel att vara engagerade i projektet:

– Vi räknar med en grundbemanning på runt 10 personer för instal-
lationerna, säger Anders Rahmn, projektledare på Elektro-Emanuel.

Elektro-Emanuels stororder rönte stort intresse 
i medierna. Såväl i etern som på webben och i 
de lokala papperstidningarna.

– Det är ju roligt att uppmärksamheten blev så stor, 
men så handlar det ju också om många nyanställ-
ningar och att vi säkrar sysselsättningen för en lång 
tid framöver vilket ju känns väldigt bra, kommenterar 
Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.

Elektro-Emanuel är nu involverad i yt-
terligare ett stort VA-projekt. I form av 
”partnering” tas nu ramhandlingar fram 
inför bygget av Kungälvs nya vattenverk:

– Våra entreprenörer jobbar fantas-
tiskt bra och är väldigt innovativa, säger 
Maria Sondell, projektledare på Kung-
älvs kommun.

Jobbet, som startade nu i höst, handlar om att 
ta fram underlag för hur det nya vattenverket 
ska byggas och konstrueras. Med NCC i spet-
sen som huvudentreprenör:

– Vi tar fram en lösning tillsammans, vår bit 
är ju att utarbeta riktlinjer för elanläggningen 

och i slutändan lämna pris på detta, berättar 
Lars Börjesson, projektledare på Elektro-
Emanuel.

På Kungälvs kommun vill man gärna lyfta 
fram metoden med partnering som en väldigt 
intressant och bra samarbetsform i entrepre-
nader:

– Vi hade nog inte klarat detta annars med 
den tuffa tidplanen, vid första planeringsmötet 
satte vi oss ned med ett tomt blad, sedan har 
våra entreprenörer jobbat hårt, alla klarar inte 
det här sättet att arbeta på men vi har valt ut 
de bästa och det fungerar jättebra, nu jobbar vi 
tillsammans som en organisation, säger Maria 
Sondell.

Det hela ska i början av nästa år utmynna 
i fas 2 där kommunen bestämmer vilka som 
ska få uppdragen i bygget av vattenverket. 
Detta har dimensionerats i en första etapp till 
att från ytvattentäkt producera 200 liter vatten 
i sekunden. Och ska, förutom Kungälv, även 
betjäna Stenungsund, Tjörn och Ale kom-
mun. Den initiala prislappen har satts till 300 
miljoner kronor:

– Vi får se om det stämmer, när vi skriver 
kontrakt med entreprenörerna måste vi försäk-
ra oss om att kommunen har de ekonomiska 
resurserna, säger Maria Sondell.

Byggstart för vattenverket är beräknad till 
mars nästa år.

Nytt vattenverk
planeras i Kungälv

Partnering om projektering:



Skål!  Elektro-Emanuels arbetsledare i Varberg Björn Johnsson 
skålar vid invigningen med Ann-Sofi Larsson och Robin Svensson 
som varit ledande montör på plats.

Birol Adem, Robin Svensson, Jesper Albrektsson, Filip Davidsson och David Johansson fixade el och belysning när Blomsterlandet byggde ut 
och rustade upp. (Infälld bild: Montering av armaturer; Birol Adem närmast i bild)

Cidern hälldes upp och röda 
mattan rullades ut. Så mötte 
Blomsterlandet i Varberg kun-
derna när man firade större 
lokaler och en rejäl uppfräsch-
ning av el och belysning.

– Vi har haft en väldigt bra 
dialog och tillsammans hittat 
lösningar på problem som ju 
alltid dyker upp, säger Ann-
Sofi Larsson, glad butikschef i 
sitt nydanade blomsterrike.

Redan vid midsommar började 
jobbet för Elektro-Emanuel bland 
blommorna. En ny kassalinje 
installerades i en intilliggande 
lokal som tagits över av Bloms-
terlandet. Det fortsatte sedan med 
installationer i ett tillbyggt växt-
hus. Totalt handlade det om 360 
kvadratmeter butiksyta, utöver 
den redan befintliga.

– All belysning har gåtts 
igenom, totalt har ett 100-tal nya 
armaturer installerats och 400 
lysrör som bytts ut i befintliga, vi 

har också gått igenom elsystemet 
där centralerna kompletterats 
med jordfelsbrytare, berättar 
Björn Johnsson, arbetsledare på 
Elektro-Emanuel i Varberg.

Blomsterbutiken byggdes 1984 
och blev ”Blomsterlandet” 2001; 
en butikskedja med i dag 51 
självständiga butiker i hela landet.

– Men med tiden blev vi trång-
bodda och det var även tungar-
betat, satsningen nu ger oss både 
bättre arbetsmiljö för våra 12 
anställda och underlättar för kun-
derna att hitta i butiken, förklarar 
Ann-Sofi Larsson.

Totalt handlar det om 190 000 
kunder som årligen registreras vid 
kassorna:

– Vi har ju en väldigt trogen 
kundkrets och hoppas de ska gilla 
vår nyputsade butik, säger hon.

Som mest jobbade fem elek-
triker med att få allt klart före 
deadline den första oktober.

– Det har varit roligt att ha 
dem här i butiken, de har ju blivit 
nästan som en del av oss, tycker 
butikschefen Ann-Sofi Larsson.

Skål!
Klart eljobb firades
bland blommor 
och blader
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VEDDIGE
V. Ringvägen 5, 
432 67 Veddige
Tel 0340-306 60 vx

VARBERG
Lindbergsvägen 2C
432 32 Varberg
Tel 0340-870 60

KUNGSBACKA
Hantverksgatan 28
434 42 Kungsbacka
Tel 0300-191 25

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

Energisparande på menyn. Jarl Nilsson, energiexpert på Elektro-Emanuel före-
läste om energiåtgärder för företagare. Medverkade gjorde också Gert Erlandsson 
från Region Hallands energikontor.

Fler nya jobb igång

Att åtgärda sin energiförbrukning är 
nästan alltid lönsamt. Det budskapet rik-
tades till tiotalet företagare som Elektro-
Emanuel samlat till en informationsträff 
på Värdshuset Spinnaren i Rydal. Där de 
bland annat fick en genomgång av den 
statliga bidragsfloran:

– Rätt gjorda blir energisparåtgärder en 
väldigt säker investering, säger Jarl Nils-
son, energiexpert på Elektro-Emanuel. 

Det rådde julstämning under lunchen på 
det klassiska värdshuset. Där det på menyn 
också stod energisparande. Och det stöd 
samhället erbjuder för att minska energiför-
brukningen:

– Stöd finns för både kartläggningar, 
åtgärder och investeringar exempelvis 
solceller, vår uppgift är att hjälpa företag att 
ansöka och komma igång, berättade Gert Er-
landsson från Region Hallands energikontor.

För de kommande tre åren finns 600 mil-
joner kronor att söka inom ”Klimatklivet”, 
1 400 miljoner till solceller och 70 procent 
av kostnaden för att gå vidare med åtgärder 
efter energikartläggning.

Jarl Nilsson visade också statistik över 
resultatet av de energiåtgärder som gjorts 
på ett 15-tal företag i varierande storlek. 
Avkastningen på investeringarna varierade 
från drygt 10 procent till nästan 1000:

– I det fallet handlade det enbart om att 
justera inställningarna där kyla och värme 

motverkade varandra, berättade han.
Vilket också tycks vara den största ener-

gitjuven:
– Oftast handlar det om värme och venti-

lation där man hitta stora besparingsmöjlig-
heter, men det gäller att ha med någon som 
ser helheten och kan kolla att allt blir rätt 
utfört, förmanade han. Och företagarna var 
med på noterna:

– Man har fått lite mer att tänka på, helt 
klart, säger Roger Bredberg, fabrikschef på 
Almedahls.

– Vi har ju vår verksamhet i en fastig-
het från sent 1800-tal, så det finns väl hur 
mycket som helst att göra, tillägger Lars 
Mossberg, drift och underhållschef på Kas-
tall i Kinna.

Lunchträff
med bidrag
på menyn

Konstruktör – ny tjänst 
på Elektro-Emanuel
Fredrik Claesson blir ny konstruktör på Elektro-Emanuel. 
Han kommer närmast från företaget ”Din Elkontakt” där han varit 
anställd i åtta år.

– Mestadels har jag jobbat runt om i Varberg med elservice, men 
även med automation och lite indirekt konstruktion, exempelvis 
byggt automationsskåp, berättar han.

Fredrik, som bor i Varberg, pluggar just nu in allmän behörighet 
vid högskolan i Borås. Något han räknar med blir klart i vår. Job-
bet som konstruktör på Elektro-Emanuel ser han fram emot:

– Ja, det ska bli väldigt spännande och intressant, jag hoppas 
kunna bidra med så mycket som möjligt, säger Fredrik Claesson 
som börjar sitt nya jobb den 1 februari 2016.

Utanför arbetet är Fredriks stora intresse jakt:
– Det är jag uppväxt med och lägger mycket tid på, säger han.

Först ut i nyanställningsboo-
men – elmontören Victor Tune-
fjord ny medarbetare (lärling) 
på Skenefilialen.

Fredrik Claesson, nyanställd.

• Fibernät Näs norra, Kinna

• Stolpbelysning, Bläshammar

• Ramavtal VA med Härryda kommun och 
  Mölndals stad

• Förskola, Kvibergs kaserner, Gbg

• Barrskogens förskola, Mölnlycke

• Borås avloppsreningsverk, Sobacken

• Partnering, Kungälvs VA-verk

• BUM-BUP-avdelning, Skene Lasarett
• Kvarnagårdens VA-verk, Varberg

• Tork Kinnaredssågen, Derome Timber

• Ögärdets panncentral, Fjärås

Spara energi med staten som sponsor:


