
Elkonsulttjänster för 
fastighet & industri 

Vi bygger Sveriges bästa elkonsultföretag



Elkonsult med fokus på kvalitet och engagemang

• Utredningar
• Förstudier
• Programhandling
• Systemförslag
• Kostnadsberäkningar
• Projektledning av installations- 
 arbeten

Electro Projekt erbjuder kvalificerade besluts-
underlag i form av utredningar och analyser  
i byggskedets tidigaste skeden. Vi kan vara 
med från början till slut i projekten, men vi 
kan också leverera olika delar av ett projekt 
och behovsanpassa våra insatser. Vår styrka 
är att vi både har djupet och bredden.

• Projektering
• Konstruktion
• Förslagshandling
• Förfrågningsunderlag
• Bygghandlingar
• Teleregistrering

I projekteringsskedet jobbar vi för att utforma 
och anpassa elanläggningarna till effektiva och 
kostnadsmedvetna installationslösningar.
Vår projektering utförs alltid med höga kvalitets-
krav. Vi arbetar för att hitta effektiva installa- 
tionslösningar med målsättningen att slutpro-
dukten alltid skall vara rätt utförd i förhållande 
till uppdragsgivarens behov, önskemål och krav. 
Detta minimerar beställarens kostnader i pro-
duktions- och driftskedet.
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Planering Projektering

Electro Projekt PCI AB utför eltekniska konsulttjänster inom samtliga skeden 
som ingår i  byggprocessen. Vi brinner för utveckling och vill bidra till mer 
kostnadseffektiva och smarta lösningar inom elbranschen. 
 Vårt fokus ligger på kvalitet och engagemang, i hela processen. Det har 
format vårt motto: ”Rätt från början och hela vägen fram till slutprodukten”. 
Den breda erfarenheten har vi byggt upp i stora och små projekt, utförda i 
olika typer av industrier, fastigheter och anläggningar. Hos oss är kunskap, 
engagemang, förtroende och noggrannhet ledstjärnor.



Elkonsult med fokus på kvalitet och engagemang

• Entreprenadbesiktning
• Kontroll
• Installationssamordning
• Samordnad funktionsprovning
• Projektledning för installations- 
 arbeten

I produktionsskedet/byggskedet utför vi entre-
prenadbesiktning åt beställaren för att kontrol-
lera att elanläggningen uppfyller det utförande 
som har beställts samt uppfyller de normer och 
krav som gäller. Vi utför även kontroll, installa-
tionssamordning och samordnad funktionsprov-
ning. För installationsarbeten hjälper vi även till 
med upphandling och projektledning.

• Elektriska Nämndens (EN) 
 elrevisionsbesiktningar
• Statusbesiktningar
• Eleffektiviseringar
• Elenergimätningar
• Mätning av elektromagnetiska fält
• Termografering med värmekamera

Inom skedet drift & förvaltning utför vi tjänster 
för befintligt fasighetsbestånd och industrier.
Våra EN auktoriserade besiktningsingenjörer 
utför revisionsbesiktning av elanläggningar enligt
Brandskyddsföreningen Elektriska Nämndens 
krav. Vi utför även elenergimätningar och 
genomför eleffektiviserings förslag för elenergi-
besparing. Med vår termografering med värme-
kamera kan fel, brandrisker och värmeläckage 
identifieras.

ExEMPEl På ElaNläggNINgar I våra ProjEKT
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Produktion

Drift &
förvaltning

Brandlarmsystem   Åskskyddsanläggningar  Elkraftanläggningar  

Belysnings- och ljussystem Teletekniska anläggningar  Trygghetslarm

Installationsel  Reservkraft  Ställverk  Installationsbussystem
Datanät Inbrottslarmsystem  Entré- och passerkontrollsystem



Outokumpu Stainless AB
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Referenser

Blybergssågen i Älvdalen investerade i ny komplett såglinje 
2010-2011 med timmerintag, barkmaskin, mätramar, sågmaskin, 
komplettering av råsortering, biprodukthantering med trans-
portörer, ställverk och sållhus med utlastning. Vi har projekterat 
ställverk, kraftmatningar till maskinutrustning, kraft, belysning, 
tele, data och fiber. 

Outokumpu i Avesta har byggt ny toppmodern anläggning för syra- 
återvinning. Vårt uppdrag har omfattat elprojektering av allmän 
kraft, belysning, tele och brandlarm. Byggnaden är 22 meter hög 
och har en yta av 1 000 kvadratmeter.

Blyberg Sveg Timber AB

Leksandshallen har genomgått totalrenovering av diverse utrym-
men i simhallsdelen. Renovering har omfattat omklädningsdelen 
samt entréhall/kassa och under 2012 färdigställdes simhallens båda 
bassänger. Vid renoveringen har vi bland annat utfört ett system för 
flexibel belysning. Vårt uppdrag har omfattat projektering av kraft, 
belysning och tele.

Leksandshallen
Befintliga huskroppar har byggts om till fritidshem, under- 
visningslokaler för mellanstadiet/högstadiet, vuxenutbild-
ning samt kommunbibliotek.  Vårt uppdrag har omfattat 
projektering av kraft, belysning och tele.
.

Mockfjärdskolan

Gör rätt från början – Välj Electro Projekt PCI AB
Svärdsjögatan 16  |  791 31 FALUN  |  tel 023-185 20  |  fax 023-185 25  

Norsgatan 29  |  793 30 LEKSAND  |  tel 0247-134 20  |  fax 0247-132 62 
www.electroprojekt.se  |  www.pci.se

Vår verksamhet är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001.


