
Projektpärmarna ersätts med por-
taler i mobil eller läsplatta. Elektro-
Emanuel sjösätter nu ett helt nytt IT-
baserat system för egenkontroll och 
projekt.

– Det blir enklare och mer transpa-
rent både för våra egna medarbetare, 
kunder och samarbetspartners, säger 
projektledarna Tobias Segerström 
och Henrik Vendelstrand som skräd-
darsytt det nya systemet.

Istället för att samla och 
söka information om egen-
kontroll och projekt i pär-
mar görs allt nu tillgängligt 
i vilken mobiltelefon eller 
läsplatta som helst:

– För externa kontrollan-
ter och samarbetspartners 
blir det ju mycket lättare att 
komma åt de data man vill 
ha, och våra montörer kan 

föra in uppgifterna direkt i sin mobiltelefon 
vid egenkontrollen, förklarar Tobias Seger-
ström.

Tillsammans med Henrik Vendelstrand 
har han under något års tid av och till arbetat 
fram och utvecklat projektportalen samt den 
nya metoden för egenkontroll. Det molnbase-
rade digitala systemet i Office 365 har sedan 
byggts av IT-företaget Compago i Malmö. Till 
satsningen på omkring en halv miljon kronor 
har Region Halland/Almi också bidragit med 
en femtedel via s k utvecklingscheckar.

– Eftersom det blir smidigare att föra in och 
hantera uppgifter i det nya systemet kommer 

vi också att kunna kapa en 
del kostnader, säger Tobias 
Segerström.

En stor vinst är att egen-
kontrollsystemet är skalbart:

– Därmed blir det enklare 
att anpassa det till alla före-
kommande uppdrag i före-
taget, som ju kan se väldigt 
olika ut, säger Henrik Ven-
delstrand.
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Från en helt galen period där vi överho-
pats med arbete i många stora projekt 
under flera års tid går vi nu in i en betyd-
ligt lugnare fas framöver. De stora arbets-
intensiva projekten som bostäder, skolor 
och den nya Hisingsbron går nämligen nu 
alla i mål nästan samtidigt. 

För vår del betyder det förstås stora möj-
ligheter att ta oss an nya jobb. Det finns 
också en hel del att ta tag i där ute. Dels 
sådant som vi offererat men ännu inte 
fått besked om, men även många projekt 
som vi just nu räknar på. Det handlar allt-
så inte om en vikande marknad på något 
sätt utan är helt och hållet knutet till att 
våra största projekt blir klara samtidigt.

Med detta sagt har vi samtidigt behov 
av att utöka personalstyrkan på vissa 
områden. Vi rekryterar exempelvis just nu 
en konstruktör.

Jag vill också berätta om den storsatsning 
vi gjort på uppgradering av projektdata 
och egenkontroller. Ett IT-baserat system 
som gör det möjligt att med några 
knapptryck på mobilen få fram precis det 
som söks – utan att behöva leta i pärmar. 
En klar förbättring i transparens gente-
mot både kunder och kontrollanter. Ett 
stort tack till Urban från TEK kompetens/
IUC för den goda stöttningen i digitalise-
ringsarbetet och även tips om bistånd i 
form av EU-stöd för utvecklingsarbetet.

Med över ett år av pandemi i backspe-
geln verkar i skrivande stund något 
ljusare tider äntligen vara i sikte. Efter 
sommaren hoppas vi på att kunna återgå 
till fysiska möten, både internt och med 
kunder. Det håller vi tummarna för!

Passa nu på att njuta av sommaren och 
ladda batterierna. Så ses vi framåt höst-
kanten då jag räknar med att kunna rulla 
ut till er i min nya elbil... 

 

Mobil ersätter pärmar. – Enklare och mer transparent, säger Tobias Segerström och Henrik 
Vendelstrand, skapare av det nya IT-baserade systemet för projektdata och egenkontroll.

Egenkontrollen kan nu göras i 
läsplatta eller mobiltelefon.

Bästa medarbetare 
– och partners!

Anders Emanuelsson
             VD 

Slutsökt i papper och pärmar:

Nu finns allt i mobilen



Västra Sörse i Varberg och Mandolinga-
tan i Västra Frölunda. Nu är de stora 
bostadsprojekten klara samtidigt – totalt 
364 lägenheter. 

– Det speciella har varit omfattningen, 
vi har inte varit i närheten av något lik-
nande tidigare, säger Felix Alfredsson, 
en av de ledande montörerna på bygget 
i Varberg.

För över fyra år sedan sattes spaden i jorden 
för Varbergs Bodstads största byggprojekt i 
modern tid. Uppdraget för byggbolaget Tage 
& Söner var att skapa 260 nya lägenheter på 
vad som dittills varit exempelvis p-platser och 
garage. Elektro-Emanuels uppgift var att förse 

allt med exempelvis kraft, belysning och pas-
sagesystem. Nu, 22 000 arbetstimmar senare, 
är installationerna i 13 hus och ett underjor-
diskt garage klara. Försedda med elkablar av 
olika slag, gott och väl motsvarande sträckan 
Göteborg–Malmö, liksom drygt 9 000 väggut-
tag...

Samarbete och samordning har förstås va-
rit en nyckel för att ro ett så stort byggprojekt 
iland:

– Det har varit ett jättefint projekt med en 
väldigt god stämning på byggplatsen, enga-
gemanget att göra allt så bra som möjligt har 
varit stort, säger Lina Hjalmarsson, projektle-
dare på Varbergs Bostad fram till i höstas, som 
prisar samarbetet.

Det håller också ledande montören Felix 

Alfredsson med om:
– Alla moment som platta, rörläggning och 

installationer i lägenheterna har ju gått paral-
lellt allt eftersom byggnaderna växt upp här, 
så samordningen har ju varit väldigt viktig, 
konstaterar han.

I maj stod det sista huset klart i vad som 
nu närmast kan likna en ny stadsdel. Ungefär 
samtidigt började även Mandolingatans fyra 
hus med 104 lägenheter bli bebodda: 

– Skillnaden här är förstås att vi jobbat på 
en mycket mindre yta, det är färre och mindre 
lägenheter, här finns också källare i varje hus, 
berättar Jonathan Henricsson som startade 
som ledande montör på Söresprojektet men 
sedan övergick till Mandolingatan.

På bara två år har de fyra husen färdigställts, 
som också innehåller en del butiker, kontor 
och verksamhetslokaler, med Skanska i spet-
sen:

– Periodvis har tempot varit högt, men det 
har ändå flutit på väldigt bra, tycker Jonathan 
Henricsson.

Därmed är två av Elektro-Emanuels största 
bostadsprojekt på många år genomförda.

Västra Sörse, Varberg. Fr v Johan Nilsson, Jonathan Henricsson och Felix Alfredsson som har lett installationsjobben på plats.

Jätteprojekt klara för boende

Hela gänget på Södra Älvstrandens ramp under kollektivtrafikbron 
där bland annat arkitektonisk belysning nu installeras.

Carl Selin och Carl-Johan Nordwall – ledande montörer på bropro-
jektet. Här inuti kollektivtrafikbron.

En ny hållplats ska installeras i Nordstan.

Brobyggare. Fr v 0scar Söderlund, Anton Samuelsson, Rasmus Erlandsson, Samuel Andersson, Carl-Johan Nordwall (ledande montör), Henrik 
Vendelstrand (projektledare), Carl Selin (ledande montör)

Mandolingatan, Västra Frölunda: Jonathan Henricsson ledande montör i projektet. Västra Sörse – en ny stadsdel i Varberg.

Brojobb på väg att gå i mål
Ett prestigebygge och nytt landmärke i Göteborg för ett sekel 
framåt är snart i hamn. Den nya Hisingsbron öppnade delvis 
för trafik i början av maj.

– Det är hedrande att ha fått vara med om ett så stort och 
spännande projekt, säger Henrik Vendelstrand, projektledare 
på Elektro-Emanuel som nu snart kan pusta ut.

För Elektro-Emanuels del har jobbet pågått i närmare tre år. Uppdra-
get har varit att förse den 12 meter höga brons ramper, och lyftbord i 
mitten, med kraft. Samt ramper och kollektivtrafikbro med arkitekto-
nisk belysning. Liksom leveranser av ställverk, elcentraler, nätstationer 
och brandlarmsystem. Totalt har det för de mellan sex och tio elmontö-
rerna  handlat om att installera drygt fem kilometer tunga kabelstegar,  
25 ton kabel och över 500 ljusarmaturer av olika slag.

– Kraftförsörjningen via två teknikrum på ömse sidor bron och be-
lysningen har varit den stora biten, berättar Henrik Vendelstrand.

Den 9 maj öppnades bron för bil- cykel och gångtrafik. Däremot 
dröjer det till i augusti innan spårvagnarna kan rulla över det nya land-
märket. En hel del jobb återstår alltså innan hela bropassagen kan tas i 
full drift, bland annat installationer av arkitektonisk belysning av kol-
lektivbron, såväl på in- som utsidan.

–  Vi installerar också en ny hållplats i anslutning till bron samt kraft 
och signalkablage till spårvägen, säger Henrik Vendelstrand.
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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

Nu är strömmen säkrad på sjuk-
huset i Varberg. Ombyggnader  
samt ytterligare en anläggning 
för reservkraft har installerats.

– Hela anläggningen är upp-
fräschad och kommer att stå sig 
i minst 20 år till, säger Lars Bör-
jesson, projektledare på Elektro-
Emanuel.

Två nya dieselgeneratorer har leve-
rerats av Elektro-Emanuel i samarbete 
med Coromatic i Östersund. Aggrega-
ten är på 10,5kV/2 MVA vardera.

– En enda maskin klarar i stort sett 
av att driva hela sjukhuset, berättar 
Lars Börjesson.

Med 90 000 liter i dieseltanken kan 
sjukhuset försörjas med el i drygt en 
vecka. Tillsammans blir de en backup 
för den redan befintliga reservkraften 
med motsvarande kapacitet. Elektro-
Emanuel har också levererat lågspän-
ningsställverk producerade i Veddige. 
Liksom projektering av konstruktio-
nen för både hög- och lågspänning.

En stor uppgift för arbetsstyrkan på 
mellan sex och åtta montörer har även 
varit utbyte av 38 reläskydd i den 
gamla anläggningen:

– Vi har jobbat med att installera 
detta samtidigt som sjukhuset varit i 
full drift, det har varit en utmaning att 
hitta bra lösningar, men roligt och väl-
digt utvecklande, säger David Johans-
son, ledande montör för arbetet.

 I våras provkördes systemen med 
varandra vilket gav grönt ljus för 
funktionen: 

– Sjukhuset har nu en väldigt ge-
digen strömförsörjning, konstaterar 
Lars Börjesson.

Lågspänningsställverk levererade av Elektro-Emanuel.

– Förutom den nya reservkraften här har hela anläggningen fräschats upp, berättar Lars Börjes-
son som lett det årslånga projektet på sjukhuset i Varberg.

Fler nya jobb igång

Säkrad
kraft på
sjukhuset
i Varberg

David Johansson installerade nya reläskydd. Perkins-motorer driver reservkraften.

• Elbilsladdning, Masthugget
• Ställverk, SW Match
• TS Skårby
• Mottagningsstation, Deromesåg
• Ställverk, styrsystem, Gett-
   eröverket


