
De är först i Kungsbacka, kanske i hela 
landet. Alla boende i de tre punkthusen 
kan nu skaffa elbil och ladda den på 
sin garageplats. För Gunnar Örnmark 
i bostadsrättsföreningens ledning var 
installationen av laddboxar självklar:

– Samhället strävar åt detta håll och 
investeringen är lätt att räkna hem, kon-
staterar han.
För snart fem år sedan stod de 88 lägen-
heterna centralt i Kungsbacka klara för 
inflyttning. Unikt för bygget då var det 
garage som placerades under husen vari-
från man bekvämt kan ta hissen upp till sin 
lägenhet. Nu gör 32 laddboxar (med dubbla 
anslutningar) som kan ”tanka” 64 elbilar det 
ännu mer utmärkande:

– Alla som har en garageplats kan också 
skaffa en elbil nu, det tror jag också många 
kommer att göra, säger Gunnar Örnmark.

För det kan bli en bra affär:
– Rent ekonomiskt är laddboxen betald 

efter 1500 mil i elbil jämfört med dagens 

bensinpris, säger han.
För varje medlem har Naturvårdsverket bi-

dragit med hälften av kostnaden. Inga andra 
avgifter tillkommer sedan utöver strömmen. 

– Vi var noga med att det inte fick bli 
några månadsavgifter, och det enda av de 
fyra företag vi kontaktade vid upphandlingen 
som kunde möta våra krav var Elektro-Ema-
nuel, berättar han.

Och resultatet med laddboxarna på rad är 
han minst sagt nöjd med:

– Det är en mycket proffsig och snygg in-
stallation, en ögonfröjd i garaget, säger han.

Det rent estetiska var också väldigt viktigt 
menar Alexander Skantze som var med och 
installerade boxarna:

– Eftersom det är en öppen yta måste det 
ju bli så snyggt som möjligt, säger han.

Alla laddboxar är lastbalanserade och an-
slutna till en molntjänst. Där finns uppgifter 
om vad varje användare laddat för, liksom 
inställningar om vilken box man får ladda på 
med sin egna RFID tagg. Någon ”tjuvtank-
ning” i garaget är alltså knappast att tänka 
på...
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Det kändes oroväckande när pandemin 
bröt ut för dryga halvåret sedan. Men de 
farhågor jag då hade om en minskad ef-
terfrågan och allmän nedgång i verksam-
heten har dessbättre kommit på skam. 
Tvärtom har vi behövt anställa ännu fler 
medarbetare och även hyra in folk för att 
klara alla pågående projekt. Faktum är att 
vi aldrig någonsin tidigare haft en så stor 
personalstyrka på Elektro-Emanuel som i 
dagsläget

Vår bransch har alltså klarat sig bra i 
denna pandemi som skapat så mycket 
problem för många andra verksamheter. 
Inte så att vi gynnats, snarare förblivit 
ganska opåverkade. Trots strikta krav på 
att stanna hemma vid minsta symptom 
noterar vi heller inga extrema sjukskriv-
ningstal.

Läget inför hösten och vintern ser alltså 
tämligen ljust ut. På entreprenadsidan 
har vi fullt upp och elservice, som gjorde 
en liten dipp i början, har återhämtat sig 
till en mer normal efterfrågan. Helt klart 
finns eljobb som behöver göras och inte 
kan vänta ut en pandemi.

Att vi klarat av denna kris så bra hittills 
beror förstås mycket på att vi gick in i 
den med en stor orderstock. Vilket har att 
göra med att vi under senare år förlängt 
vår planeringshoristont och tittat på pro-
jekt som bara varit i sin linda. För tio år 
sedan såg vi kanske tre månader framåt, 
nu handlar det om år. Vi har i mycket 
större utsträckning kommit in i ett tidigt 
skede av projekten. Något som gynnar 
alla parter. För oss blir det en framtida 
försäkran om sysselsättningen, för kun-
derna effektiva och optimala lösningar.

Med detta önskar jag alla en bra höst och 
att vi alla tar väl vara på varandra!

– Vi kan lätt räkna hem den här investeringen, säger Gunnar Örnmark (t h) om garaget som 
försetts med laddboxar till alla boende i huset, installerade av Alexander Skantze med flera.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Anders Emanuelsson
             VD 

Alla boende kan ha elbil 
Unik satsning på laddboxar i Kungsbacka:



Utsikten från Mikael Albrektssons 
arbetsplats är magnifik. Högt upp på 
Varberg Timbers silo monterar han en 
GPS-station som ska hjälpa tunnelbyg-
garna att orientera sig på centimetern 
när:

 – Ytterligare två sådana stationer i 
norr och söder gör att positioneringen 
blir mycket exakt, säger Rickard Jä-
derberg på Swepos som beställt jobbet.

Företaget Swepos, som är en del av Lant-
mäteriet, har drygt 450 liknande referens-
stationer runt om i landet. I Södra Sverige 
samt upp längs Norrlandskusten är avstån-
det mellan stationerna runt 35 kilometer. 
Men nu blir det betydligt tätare mellan 
stationerna i Varbergsområdet. Förutom på 
den 35 meter höga silon finns ytterligare 
stationer i Trönninge och Träslövsläge.

– Den förtätning vi gör hänger ihop med 
bygget av Varbergstunneln där behovet 
av exakt positionering är stort, förklarar 
Rickard Jäderberg.

Användarna kan via internet eller radio 
koppla upp sig mot data från GPS-statio-
nerna och få svar på sin position i realtid. 

Vilket såklart underlättar jobbet både på 
och under marken.

Under några sommardagar monterade 
Mikael Albrektsson GPS-stationen på 
toppen av silon försedd med en utanpålig-
gande spiraltrappa:

– Jag är inte höjdrädd, som tur är, konsta-
terar han.

Att Elektro-Emanuel anlitades för upp-
draget beror på ett tips Rickard Jäderberg 
fick:

– Vi frågade fastighetsägaren och blev 
rekommenderade Elektro-Emanuel, och det 
har fungerat bra så vi är nöjda, säger han.

Under sommaren har utrustningen trim-
mats in och är nu i drift.

Installationen på Varberg Timbers silo underlättar för bygget av Varbergstunneln.

Höjdarjobb för exakt
positionsbestämmning

– Utsikten på arbetsplatsen är väl värt klättringen hit upp, tycker Mikael Albrektsson under installationen av GPS-utrustningen i somras.

I startgroparna för byggrace

I väntan på 
ännu mer
reservkraft

Nu är det rekordsnabba bygget av 
idrottshallen i Kungsbacka igång. Re-
dan vid årsskiftet ska allt vara klart:

– Planering blir A och O, vi slåss mot 
tiden, säger Rasmus Sävås, projektle-
dare på Elektro-Emanuel.
Enligt Sven-Erik Bergström, projektledare 
på Kungsbacka kommun, gör en försening 
under planeringsstadiet att bygget, med Ser-
neke i spetsen, nu behöver gå på högvarv:

– Men det finns inget som tyder på att 
tidsplanen nu inte skulle hålla, säger han.

Idrottshallen, som egentligen blir två hal-
lar, ligger kloss an mot den nyligen färdig-
ställda simhallen. Den ena är en sedvanlig 
skolidrottshall medan den andra också får 
1000 läktarplatser:

– Det blir hemmaplan för handbollsklub-
ben Aranäs tills vi byggt en ny arena lite 
längre söderut, säger Sven-Erik Bergström.

För Elektro-Emanuel handlar uppdraget 
om att förse byggnaden med kraft, mestadels 
hämtad från 1 000 kvadratmeter solceller, 
och belysning bland annat. Arbetsstyrkan på 
fyra montörer kommer troligen att behöva 
fördubblas framöver:

– Utmaningen här är ju att följa tidsplanen 
så vi inte halkar efter någonstans, men vi 
är ju beroende av många andra yrkesgrup-
per här så samordningen blir väldigt viktig, 

mycket av det får göras på plats, säger 
Rasmus Sävås.

Han har erfarenhet av många byggen men 
inget i denna fartfyllda kategori:

–  Nej, ett projekt med så kort byggtid har 
jag inte varit med om tidigare, konstaterar 
han.

Fastighetsbolaget Nystad äger själva fast-
igheten som långtidshyrts av Kungsbacka 
kommun.

Nu helgarderas strömförsörjningen på sjukhuset i Varberg – 
med både livrem och hängslen. Ytterligare två dieselaggregat 
för reservkraft väntar på installation:

– De skulle kunna försörja ett större villaområde utan pro-
blem, konstaterar Lars Börjesson, projektledare på Elektro-
Emanuel som konstruerar styrningen av reservkraften.

I våras startade Skanska bygget av ett nytt hus på sjukhusområdet 
där de nya aggregaten, bränsletankar och kontrollrum ska inrymmas. 
Själva dieselgeneratorerna levereras av Elektro-Emanuel i samarbete 
med Coromatic i Östersund och är på två MVA vardera – motsva-
rande totalt 5 000 Ampere.

– Effekten är exakt densamma som de två befintliga reservkraft-
verken, berättar Lars Börjesson vars uppdrag också är att konstruera 
styrningen av alla systemen tillsammans.

Och det är ingen direkt ny uppgift för honom:
– Tänket är ju rätt liknande som vi länge hållit på med på VA-

sidan, lite enklare här eftersom det antingen är av eller på, säger han.

Till projektet levererar också Elektro-Emanuel lågspänningsställ-
verk som byggs på verkstaden i Veddige. Liksom projekteringen av 
ställverkskonstruktion för både  hög- och lågspänning.

– Alla befintliga transformatorer och reläskydd ska också bytas ut,  
och anläggningen fräschas även upp och förbättras, fortsätter han.

I oktober räknar han med att de nya dieselgeneratorerna ska kunna 
lyftas in i det nu tämligen tomma nybygget. För att till våren kunna 
köras igång när allt ska trimmas in.

Att sjukhus är extremt beroende av säker strömförsörjning är 
något som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
noterat. Även mindre sjukhus bör ha dubbla reservlösningar är deras 
nya rekommendation:

– Man kan bygga olika matningsvägar och ställverk så att om det 
händer något vid en punkt så kan man mata från något annat håll, 
säger Jan-Olof Olsson, handläggare på myndigheten, till SR.

I startgroparna. Fr v Patrik Mellbin, Rasmus Sävås (projektledare), Olle Sörqvist, Affe Afzale 
(praktikant) och Martin Johansson.

– Här ska nya reservkraften in, berättar Lars Börjesson, projektledare 
på Elektro-Emanuel om nybygget vid sjukhuset i Varberg.
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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

Pandemin gjorde dem arbetslö-
sa. Men nu har de fått nytt hopp 
på Elektro-Emanuel.

– Jag är överlycklig för det här 
jobbet, säger Colin Månsson som 
egentligen skulle ha sysslat med 
något helt annat i Frankrike men 
nu monterar centraler och ställ-
verk på verkstaden i Veddige.
De fyra nya montörerna har en sak 
gemensamt – pandemin stuvade 
om i tillvaron. Mika Eloniemi hade 
exempelvis jobb som elektriker inom 
offshoreindustrin i Norge.

– Jag skulle åkt tillbaka dit i mars 
men då stängdes gränsen, berättar 
han. 

Efter 13 år i Norge bor han nu i 
Kinna och bygger nya Lyckeskolan 
där.

För Mattias Hellgren, som anställts 
på säkerhetsavdelningen i Kungs-
backa, försvann också uppdragen 
över en natt:

– Jag var på ett litet företag som 
jobbade mot Great Security i Stock-

holm, när deras stora kund Telia stop-
pade alla planerade arbeten försvann 
också mitt jobb, berättar han.

Efter sex år inom larmområdet har 
han erfarenhet med i bagaget:

– Men det är andra produkter och 
fabrikat här, så det blir ändå en del 
nytt att lära sig, säger han.  

I Kungsbacka är också Frank Ström 
placerad. Även han blev uppsagd från 
ett mindre företag när Coronan slog 
till:

– Jag är bara förstaårsmontör i 
branschen så det var jätteskönt att 
få nytt jobb, det är ju en väldigt bra 
firma också som vet hur man lär upp 
nya, säger Frank med ett tidigare 
förflutet som paketutkörare och trafik-
ledare på Postnord i 12 år.

Alla fyra är nu anställda på viss-
tidskontrakt.

Gud har hållit ställningarna och snart 
kan Lindbergs kyrka öppna porten på vid 
gavel.

– Elarbetena har blivit omfattande och 
tidskrävande med många unika lösningar 
i ett gammalt hus, säger Morgan Svensson, 
projektledare på Elektro-Emanuel.

Redan i början av året startade det omfattande 
renoveringsarbetat av kyrkan från mitten av 
1800-talet. Bokstavligen talat från källare till 
tak – invändigt som utvändigt. Krypgrunden fick 
exempelvis grävas ur för att få fram nytt kablage 
till belysning, mixerbord, nytt kök, nya toaletter 
med mera.

– Man har lärt sig väldigt mycket under det 
här projektet, ett kul jobb där man fått tänka ut 
olika lösningar, hela tiden i samarbete med de 
andra yrkesgrupperna här, säger Birol Adem 
som jobbat halvtid i kyrkan.

I stort sett all el har bytts ut och styrning för 
värme, ventilation, passage och brand har bland 
annat installerats. Mycket befintligt har också 
förbättrats till dagens krav. Eftersom det handlar 
om en kyrka har det rent estetiska varit viktigt: 

– Det har handlat om mycket anpassning, 
slutresultatet ska inte bara vara 100 procent utan 
110, säger Morgan Svensson...

Egentligen skulle kyrkan öppnat i mitten av 
augusti men mycket annat kom emellan, exem-
pelvis ett innertak som dök upp bakom spånski-
vor och beslöts att restaureras.

– Bara det tog tre månader, och en massa 
andra extraarbeten har också gjorts, säger Jörgen 
Svensson på Jannes Bygg som är specialiserade 
på kyrkorenoveringar.

I oktober är det dags för slutbesiktning, däref-
ter öppnar möjligen också kyrkorådet för att ta 
bilder inne i kyrkan vilket nu inte tilläts.

– En mycket omfattande renovering, konstate-
rar Jörgen Svensson på Jannes Bygg flankerad 
av Morgan Svensson och Birol Adem, Elektro-
Emanuel.

Fler nya jobb igång
• Varlaskolan, tillbyggnad, partnering,  
   Kungsbacka
• Pumpstation, Trandö, Borås

Elektro-Emanuel räddningen när Corona tog deras jobb

– kyrkport på glänt

Framk Ström

Colin Månsson

Mattias HellgrenMika Eloniemi

Snart klart!


