Vi har et glimrende samarbeid med Romerike Elektro AS.
De har i mange år opptrådt som en meget profesjonell og
trygg samarbeidspartner.
Anders Haugen, Distriktsleder for Veidekke Entreprenør AS

Romerike Elektro AS
Romerike Elektro AS leverer og kan tilby service og tjenester til
prosjekter i alle størrelser, fra privatpersoner og til de helt store
prosjektene.

I 1996 etablerte Helge Moseng og Rune Aasberg Romerike Elektro AS. Bedriften holder
i dag til i nye lokaler sentralt på Kløfta i Viken fylke.
Bedriften er siden 2016 heleid av det børsnoterte installasjonskonsernet Instalco. Etter
oppkjøpet har gründerne fortsatt sentrale roller i selskapet.
Siden teknologien stadig er i fremgang i vår bransje, kurser vi våre ansatte og holder dem
faglig oppdatert, slik at du som kunde skal være sikker på at tjenestene vi leverer gir
trygghet og et faglig høyt nivå.

Lang fartstid

Med vår brede erfaring innenfor elektrofeltet, der våre medarbeidere har lang fartstid
i bransjen, danner vi grunnlag for et høyt kunnskapsnivå og profesjonalisme.
Vi stiller høye krav til oss selv og våre leverandører om den beste internkontrollen. Vi har
stort fokus på HMS og HR-oppfølging. I dag jobber det 50 engasjerte og dyktige personer
i Romerike Elektro AS. 10 av disse er lærlinger, og i 2019 omsatte vi for 128 MNOK
Vi har den høyeste soliditetskarakteren AAA-rating og STARTBank-sertifisering ID# 137631,
som gjør at du som kunde kan være trygg på at vi vil levere og gjennomføre som avtalt.

Vi ser mot fremtiden
Bærekraftighet

Romerike Elektro AS tar et viktig standpunkt for fremtiden. Vi er opptatt av bærekraft i
våre tjenester og produkter. Vi jobber sammen med våre kunder for å utvikle og designe
bærekraftige løsninger. Eksempelvis anbefaler vi derfor alltid LED-belysning for maksimal
levetid og minimalt med vedlikehold.

BREEAM-NOR

Romerike Elektro AS har god erfaring med prosjekter der BREEAM-NOR sertifisering står
sentralt. Vi har vært med på flere BREEAM-NOR sertifiserte prosjekter og vi har alltid fokus
på bærekraftige løsninger. Vi har blant annet levert Norges første BREEAM-NOR sertifiserte
boligbygg Hollenderkvartalet i Oslo samt Glommasvingen Skole i Sør-Odal.

Solcellepanel

I Romerike Elektro AS er vi opptatt av fornybar energi. Produser din egen solkraft! La oss
hjelpe deg med montering og installasjon.

Elbillading

Vi tilbyr en smart og fremtidsrettet installasjon av lader til din elbil. Vi leverer last
balanserte ladeanlegg som sikrer at alle på arbeidsplassen eller borettslaget får mulighet
for lading samtidig i eksisterende strømanlegg.

Smarthus

Gjør hjemmet ditt smart! Styr lys og varme, og få full kontroll over alarmsystemet ditt m.m.
Vi gir deg et uforpliktende tilbud for installasjon av ditt smarthussystem.

Heltre/massivtre

Romerike Elektro AS er engasjert i flere prosjekter der det bygges i massivtre. Dette er en
god utvikling vi er stolte av å være en del av. Sertifisert trevirke bidrar til å øke bærekraften
til norsk skogdrift og vår natur.
Ved bruk av sertifisert og kortreist trevirke gjøres det et viktig valg av både kvalitet og fokus
på bærekraftig bruk av naturens egen næringskjede.
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Øystein Nordal, Administrerende direktør i Backe Romerike AS

Øystein Nordal, Administrerende direktør i Backe Romerike AS

Glommasvingen skole
på Skarnes
Byggherre:
Hovedentreprenør:
Kontraktsverdi:
Ferdigstilt

Sør-Odal kommune
Backe Romerike AS
25,9 MNOK
August 2019

Hovedkontoret
til Tolldirektoratet
i Oslo sentrum
Byggherre:
Hovedentreprenør:
Kontraktsverdi:
Ferdigstilt:

Tollbodene 1 AS
Entra ASA
22,6 MNOK
Oktober 2019

Hvam Nordre
Bilbutikk og næringslokaler på Hvam
Nordre i Lillestrøm kommune.
Entreprenør:
Byggherre:
Kontraktsverdi:
Ferdigstillelse:

Ø.M. Fjeld AS
Rimfeldt Eiendom AS
9 MNOK
Mars 2020

Gartnerkvartalet
på Løren i Oslo
Boligprosjekt som har gått over mange år.
Entreprenør:
Byggherre:
Kontraktsverdi:
Planlagt
ferdigstillelse:

Veidekke ASA
OBOS og Selvaag
50 MNOK
Juni 2021

Visste du at bedriften din må ha systematisk kontroll av det
elektriske anlegget i henhold til internkontrollforskriften?
Romerike Elektro AS tilbyr årlig kontroll av det elektriske
anlegget gjennom serviceavtale.

Serviceavdeling
PRIVATKUNDE

Romerike Elektro AS har montører med spisskompetanse på alle typer elanlegg og besøker
deg gjerne for en befaring for å drøfte løsninger og gi gode råd.
Vi er NEMKO-godkjent bedrift iht. NEK 405 Brannforebyggende el-kontroll. Vi tilbyr hele
spekteret av el-installasjon for deg som privatperson.
•
•
•
•
•
•
•

Varme
Lys
Alarm
Tele / Data
Solcellepanel
Elbil ladestasjon
Smarthus

Vår service-avdeling står klare til å ta seg av alt av el-installasjon og service i din bolig.

BEDRIFTSKUNDE

Vi leverer alt innen el-installasjon og tjenester knyttet til bedriftsmarkedet.

ENØK og Tilgjengelighet

For bedrifter ligger vårt hovedfokus på ENØK og energibesparende tiltak og løsninger.
Samtidig som ENØK er et viktig punkt for oss, er tilgjengelighet enda viktigere. Vi har
mange høyst kompetente og dyktige ansatte tilgjengelig til både små og store prosjekter.

Internkontroll

Vi tilbyr serviceavtale for at din bedrift enkelt skal ivareta krav i internkontrollforskriften.
Samtidig sørger vi for et driftssikkert og vedlikeholdt elektrisk anlegg som har minst mulig
nedetid for din virksomhet.

5. Energi
oppfølging
4. Installasjon av
foreslåtte tiltak
3. Bistand ifm. s tøtteordninger
2. Forslag til energibesparende tiltak
1. Kartlegging av energiforbruk

ENØK:

Vi har over 50 dyktige medarbeider med bred kunnskap
og stor fleksibilitet, og vi kan være raskt på plass i din
bedrift for å undersøke hvordan du kan kutte ned på
energiforbruket.

For bedrift tilbyr vi:
•
•
•
•
•

Befaring med overvåking av energibruket
Energiledelse
Energibesparende tiltak
Fokus på miljø og bærekraft
Kvalitet er en garanti

Tiltak som krever en investering, skal være lønnsomme.
Det vil si at de har en positiv nåverdi både for bedriften
og for samfunnet.

Prosjektledelse
Er du i gang med et nytt prosjekt, eller skal du bygge en
enebolig? Da er vi et godt valg og din naturlige samarbeids
partner.
Vi har lang erfaring med prosjektledelse av både store og små prosjekter, og vi kan
garantere deg en trygg og god oppfølging gjennom hele ditt prosjekt. Med oss på laget får
du hjelp til tegning, prosjektledelse og produksjonen av arbeidet fra A til Å. Vi utfører alt
innenfor sterk-og svakstrøm.

Vi utdanner
fremtidens elektrikere
Lærebedrift

Som godkjent lærebedrift tar vi inn 4 lærlinger i året, og ser en stor og viktig verdiskapning
i dette. Dette betyr mye for mange bedrifter i fremtiden, da god arbeidskraft kan være
vanskelig å finne.
Som lærebedrift er det viktig for oss at vår kunnskap og kjærlighet for elektrikerfaget blir
videreført på en god og hensiktsmessig måte.
I Romerike Elektro AS har vi til enhver tid godkjente og ivrige instruktører som utdanner
og ser til at våre lærlinger blir fulgt opp i etterutdanningsløpet de er satt til. Vi er stolte av
dette arbeidet. Vi former fremtidens elektrikere!

Visjoner og fremtidsplaner

Romerike Elektro AS skal dekke behovet for elektroinstallasjon på Romerike og omegn.
Med vår brede bransjeerfaring og spisskompetanse innen smarthus og fremtidsrettet,
samt klimavennlig teknologi, er vi ditt selvsagte valg av elinstallatør. Vårt mål er å være en
betydelig og attraktiv aktør i markedet.
Våre ansatte er vår viktigste ressurs for å oppnå gode resultater og tilgjengelighet for
kundene våre. Vi investerer mye tid og ressurser for at vi alltid skal være oppdatert på
teknologi og installasjoner som både er innovative og smarte.
Når du har Romerike Elektro AS på befaring eller på oppdrag hos deg, skal du med trygghet
vite at du har besøk av de mest kompetente fagfolkene i miljøet.

 
  
  






Instalco - den ledende installatøren
innen El, Rør, Ventilasjon og Kjøling


  
  


Instalco er et av Nordens ledende installasjonsselskap innen rørlegging, sprinkler, kraft, ventilasjon,
kjøling og industri. Vi er ansvarlige for installasjon, service og vedlikehold av bygninger og anlegg i
Sverige, Norge og Finland.
Instalco består av en sammensveiset gruppe selskaper med sterk lokal forankring. Våre ansatte har
spesialisert kompetanse og lang erfaring i bransjen.

Vi har et godt samarbeid mellom selskapene våre, på tvers av avdelinger og mellom teknikkområder,
for å gi attraktive løsninger for kunden. Instalcos kjennetegn er: Godt samarbeid, et erfarent lederskap
og effektive prosesser.





Instalco omsetter for 6,7 milliarder kroner årlig, og har 3 600 ansatte i 80 selskaper i Norden.

Solid støttespiller

Vi er stolte over å støtte våre
lokale idrettslag og foreninger
•
•
•

Gjerdrum Rock Club
Borgen IL
Gjerdrum IL

•
•
•

Gjerdrum Golf
Røde Kors
Hvam IL

• Nes & Ullensaker
	Handikaplag

Takk til våre
samarbeidspartnere

www.aura-electric.no

BJØRN JØRGENSEN a.s.

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ELEKTROTEKNIKK

www.bjorn-jorgensen.no

HiLite
Effektive armaturer for store takhøyder

- The Nordic light

HiLite er en serie svært effektive armaturer for bruk ved store takhøyder i f.eks. lager,
produksjon, kjøpesenter eller sportshaller. Varianter ﬁnnes med lumenpakker fra
15000-35000 lm. I denne serien ﬁnnes også armatur med svært
lavt blendingstall, UGR<19, noe som gjør den topp egnet for bruk i sportshaller.
Unilamp Norden AS, Skytta Industripark, Industriveien 11, 1481 Hagan Tlf: +47 67 49 47 70 post@unilamp.no

www.unilamp.no

Din Smarthus Leverandør
Design & Teknikk i
skjønn forening
Tidløs og elegant
Med bryterdesign fra JUNG leverer vi komplette løsninger for
ditt smarthus.
Brytere/Stikk – KNX - eNet
Styring av
Lys – Varme – Solskjerming
Sikkerhet – Ventilasjon
Lyd & Bilde

Instell.no
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Myrvangvegen 8, 2040 Kløfta
Telefon: 63 94 75 20
firmapost@romerike-elektro.no

www.romerike-elektro.no

