Projektel

Service utan avbrott
El, kommunikation, tele och säkerhet är hjärtat och blodomloppet i dagens
allt mer sofistikerade byggnader. Det har Projektel tagit fasta på. Idag är de
en av Sveriges allra största teknikkonsulter inom elområdet, med ansvar för
allt som surrar, snurrar och lyser i en fastighet – till att börja med.
n Allt startade med fem medarbetare som bestämde sig
för att starta eget 1987. Idag, 25 år senare, närmar man sig
hundratalet, som från fyra kontor omsätter väl över hundra
miljoner. Den långa resan har varit märkligt friktionsfri,
konstaterar en ödmjuk Lennart Harging, VD för Projektel:
– Skickliga medarbetare är nyckeln, vi tog oss till och med
igenom de jobbiga åren på 90-talet på ett rimligt sätt. Våra
medarbetare är experter och har dessutom en stor känsla för
relationer, det ger oss nöjda kunder och en fin bas för framtiden, säger han.

Avbrottsfritt och integrerat

Hos Projektel är det höga krav som gäller rakt igenom.
”Avbrottsfritt” är ett av deras egna honnörsord och självklart
ställer de samma krav på sin egen CAD- och IT-miljö. Den

miljön levereras i sin helhet av AEC, sedan väl över tio år
tillbaka i tiden.
– AEC levererar CAD-licenser, servrar, datorer, utbildning och IT-tjänster på ett bräde, samtidigt som de driftsätter hela IT-miljön. Det är en smidig lösning för oss. Inom
kort ska vi genomföra en stor migrering där AEC hjälper oss
ta ett ännu mera kraftfullt grepp för framtiden, med allt det
senaste i IT-väg och full integration.
Just integration är ett annat begrepp som Projektel och
AEC har gemensamt. Projektel tar ett samlat grepp för alla
installationer i en fastighet, med allt från kraftförsörjning till
el, reservkraft, belysning, tele & data, larm & säkerhet, hissar, multimedia, energieffektivisering och styr & regler.
– Det är en oerhörd utveckling inom alla dessa områden
och många system integreras nu på ett alltmer sofistikerat

sätt. Det gäller att ligga längst därframme i utvecklingen
och tillhandahålla de mest avancerade lösningarna. Idag
hanteras också allt fler funktioner via ”molnet” och mobila
applikationer, du kan sätta på värmen i sommarstugan,
öppna garageporten eller släcka och tända hemma via din
iPhone, säger Lennart Harging.

Går på djupet

I konkurrensen med de stora jättarna bland teknikkonsulter, som också ofta har elkonsulter i sitt breda utbud, har
Projektel bestämt sig för att gå på djupet. Det är en medveten
strategi:
– Vi ska ha spjutspetskompetens inom alla verksamhetsområden, så att vi kan leva upp till vårt motto om att vara
hjärtat i byggprocessen. Det är så vi får våra uppdrag. Komplexiteten är väldigt hög idag, elsystem består inte längre av
lite trådar i ett hus utan minsta bostadshus har utöver vanliga
installationer även datanät, larm av flera slag, fiber och passagekontroller. Samtidigt ställs allt mer krav på energioptimering och hållbarhet, säger Lennart Harging.
Uppdragen kommer från alla ”de stora” inom byggnad
och fastighet, och spänner över en bred repertoar. Flertalet
objekt där man arbetar ligger i Mälardalen, men tillsammans
med kunderna har man genomfört projekt även i länder som
Pakistan och Saudiarabien.

Från Gröna Lund till Grand Hotel

Belysning är ett expertområde i sig, där Projektel utöver den
kunskap som ger en optimalt effektiv belysning, även kan
konstnärlig belysning och vet hur olika typer av belysning
påverkar människor och deras prestationer. När kraven på
funktionalitet och konstnärligt utförande är särskilt höga får
de ofta en förfrågan – som när Gröna Lund skulle ljussätta
Jetgatan invid berg- och dalbanan, eller när Nordic Light
Hotel skulle arrangera sina berömda scenariobelysta miljöer
med bland annat Absolut Ice Bar.
Det är bland annat denna spännvidd som gör att Lennart
Harging blickar tillbaka på sina 26 år med Projektel med
stolthet – och samtidigt framåt:
– I den andra ytterlighetsänden får vi uppdrag i klassiska
kulturbyggnader, vi har bland annat bidragit både vid renoveringar av Grand Hotel och Nordiska Museet. Vi känner
oss som ett starkt team idag, konstaterar han. n
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