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Det stora bygget

El-Otto uppskattar helhetsansvaret
Elföretaget El-Otto har haft hela elentreprenaden i Allum.
– Det här är det största uppdrag vi
gjort under företagets drygt 30-åriga
historia. Arbetsplatsen har präglats av
mycket god samarbetsförmåga och det
är en förmån för oss att ha fått uppdraget, säger vd Tomas Davidsson.
Kungälvsföretaget El-Ottos styrka är större
totalentreprenader med helhetsansvar där
man gärna delar med sig av sina erfarenheter
vid projektering och byggnation. Redan när
Steen & Strøm byggde ut Torp i Uddevalla erhöll företaget totalentreprenaden för el.

Allt inom branschen

El-Otto har ett brett kunskapsregister såsom
projektering, nyinstallation, ombyggnad och
service på skolor, industrier, bostäder, sjukhus och offentliga byggnader. El-Otto installerar och projekterar även kraft och belysning,
data, tele, larm, parabol och antennanläggningar, styr och regler, kylanläggningar samt
maskiner.
– I Allum har vi även utfört kameraanläggning samt passage- och inbrottslarm som underleverantör för Securitas.

struktur där ansvarsmontör och sex delansvarsmontörer haft nyckelpositioner.

Stor serviceorganisation

El-Otto har de senaste åren även byggt upp en
gedigen serviceorganisation.
– För tio år sedan hade vi två servicemontörer, idag är vårt serviceteam på 22 medarbetare inkluderat två arbetsledare. Servicesidan
växer kontinuerligt.
Idag har företaget serviceramavtal med exempelvis Volvo, Göteborgs hamn, HSB, Wallenstam och Fortifikationsverket.
– Vi tar gärna serviceavtalet för Allum i
framtiden, vi har fördelen av att vi känner väl
till fastigheterna och el- och kraftsystemen.
På privatägda El-Otto arbetar 50 montörer
och 7 tjänstemän.
El-Otto är en stark finansiell parter och ett
AAA-företag sedan många år tillbaka.

Nyckeltal i Allum:
• 1 200 lampor
• 100 mil kabel
• 7 000 ampere
• 100 centraler
• 5 ställverk
• 2 transformatorstationer

”

Arbetsplatsen har
präglats av mycket
god samarbetsförmåga

Noggrann planering

Som mest, en månad innan invigningen, hade
El-Otto hela 60 medarbetare i Allum för installationsarbeten.
– Det viktigaste med att ro iland ett så stort
projekt är att vi i vår tur anlitar en pålitlig och
skicklig projektör och att vi genom idog planering ser till att hålla tidsramarna.
Tomas Davidsson har under hela vägen varit
ensam projektledare, från kalkyl till genomförande. Till sin hjälp har han haft en arbets-
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El-Ottos medarbetare - en vanlig syn under byggtiden av Allum. Som mest hade företaget 60
elektriker på plats. Närmast på bilden vd Tomas Davidsson.

Putsat och klart

Först in - sist ut
Lambertsson Sverige AB är en av
Skandinaviens största leverantör och
uthyrare av byggrelaterade tjänster
- alltifrån bodar, ställningar och kranar till maskin- och elutrustningar. I
Allum var företaget först in och sist
ut.

Effektiv kakelsättning när Bennys Mur & Puts
utför jobbet. I förgrunden murare Daniel Svantesson.

Bennys Mur & Puts AB har ansvaret för all murning och putsarbeten
i Allum. Företaget även utfört kakelläggning.
Trollhätteföretaget Bennys Mur & Puts
har tidigare utfört uppdrag för Steen &
Strøm i köpcentret Torp i Uddevalla och
köpcentret Etage i Trollhättan. Den goda

erfarenheten har man tagit med sig till Allum Partille.
– Det har varit en klart bra stämning på
bygget. Vi har haft fullt upp att göra hela det
senaste året, bekräftar Daniel Svantesson,
som tillsammans med sina arbetskamrater
dagspendlat från Trollhättan under tiden.
Företaget, med 20 anställda, utför alla
förekommande uppdrag inom branschen.

Lambertsson månar om att alltid leverera
rätt tjänst eller produkt till rätt pris, i rätt
tid på ett professionellt sätt. Lambertsson har resurserna att vara den kompletta
leverantören till alla sorters byggprojekt,
oavsett storlek. Våra kranar, maskiner och
elutrustning användes vid byggandet av Allum i Partille, allt från kranen som stod mitt
i motorvägen till minsta såg. Lambertsson
Sverige AB är ett helägt dotterföretag till
Peab.
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Lambertsson – en komplett leverantör till
alla sorters byggprojekt.

En komplett problemlösare
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