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S om kund märker du snart att vårt genuina 
kvalitetstänkande är något som delas av 
alla oss som arbetar i bolaget. Vi är stolta 
över att vara ”Erlandssonare”. Vi är kända 

för att vara det lokala företaget med de korta 
beslutsvägarna – men med den stora koncernens 
resurser. Och den vägen tänker vi fortsätta på!

Bolagen inom Erlandsson Holding arbetar med 
byggnation av bostäder, offentliga fastigheter, 
infrastruktur, samt entreprenad och fastighets- 
utveckling. Våra uppdrag handlar bland annat om 
underhåll och service av infrastruktur för vägar 
och järnväg. Vi utför också vatten- och avlopps- 
entrepenad för bebyggande av nya bostäder,  
sköter underhåll av nya och befintliga ledningar, 
samt utför VA-saneringar. Vi är dessutom en betyd- 
ande aktör vid utbyggnaden av fibernät i Sverige. 

Vårt mål att bli landets största privatägda bygg-
företag uppfylldes när Sveriges Byggindustrier 
presenterade listan över de största bygg- 
bolagen i Sverige. Vi uppfyllde vårt mål genom att  
alltid ha kunden i fokus. 

Vi har uppdaterat vårt mål till att bli en komplett 
totalleverantör för alla former av bygg- och anlägg-
ningsprojekt. Det innebär att vi även fortsättningsvis 
skall vara den lokala entreprenören med den stora 
koncernens resurser. Det gör vi genom att visa 
goda resultat från Ystad i söder till  
Örnsköldsvik i norr. 

Det finns tre nyckelord som mer än något annat 
kännetecknar framgångsrika företag inom bygg-
branschen idag: kunnande, förtroende och  
effektivitet. För oss sitter det i ryggmärgen  
sedan generationer tillbaka. Vi vet att det bara  
är kundens framgång som är vår framgång.

Den nära och obyråkratiska kontakten med våra 
kunder har alltid varit den grund vi bygger kvalitet 
på. Att vara en ”Erlandssonare” har blivit något  
av ett begrepp inom byggbranschen.

DET ÄR VI STOLTA ÖVER!
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Byggmästare Karl-Erik Erlandsson grundade byggverksamheten 
i Kungsbacka på 1950-talet. Genom målmedvetet arbete och gott 
renommé har det lilla byggföretaget växt till en expansiv bygg- 
och infrastrukturkoncern med ett 40-tal kontor över hela Sverige.

Huvudkontoret finns ännu idag kvar i Kungsbacka. Koncernen, 
som fortfarande ägs av familjen Erlandsson, omsätter cirka  
7 miljarder kronor.

BYGGMÄSTARE  
ERLANDSSON

FAMILJEN  
HAR ORDET

CARL-JOHAN 
ERLANDSSON

VICE VD

TOMAS  
ERLANDSSON

VD

VÅR HISTORIA SOM BYGGFÖRETAG 
STARTADE REDAN 1950 OCH SEDAN 
DESS HAR VI UTVECKLATS TILL ATT  
BLI EN TOTALLEVERANTÖR AV ALLA  
DE TJÄNSTER SOM BEHÖVS FÖR  
UTBYGGNAD AV NÄRMILJÖER. 



VISION:  
ETT BÄTTRE  
SAMHÄLLE

ENTRE 
PRENAD  
  
INFRA 
STRUKTUR  
   
FASTIGHETS
UTVECKLING

Erlandsson Holding AB är en expansiv, västsvensk  
företagskoncern. Vårt fokus ligger på entreprenad- 
verksamhet samt infrastruktur och fastighets- 
utveckling. Affärsidén är att verka inom ett begränsat 
antal affärsområden genom gedigen kompetens och 
erfarenhet. Vår vision är att skapa ett bättre samhälle  
för alla inblandade, kunder, anställda och miljön.

ENTREPRENAD
Erlandsson Bygg AB har som mål att skapa ett komplett 
nätverk av företag och yrkesgrupper för att kunna  
erbjuda en totallösning till våra uppdragsgivare. Vi är 
erkänt starka inom byggservice där vi med framgång 
täcker stora delar av Västkusten, Mälardalen och Skåne- 
regionen. Vi är en av Sveriges största byggkoncerner 
och den största privatägda mätt i omsättning.  

INFRASTRUKTUR
SMA, Svenska Mark- och Anläggningsbolagen AB, är  
en företagsgrupp av infrastruktur och markentreprenad- 
bolag som jobbar över hela Sverige. I gruppen ingår 
välkända, lokala företag från Örnsköldsvik i norr till 
Ystad i söder. Företagen är en komplett leverantör av 
mark- och järnvägsentreprenader, fibernät, vatten- och 
avloppsnät. Kunderna är privata bolag, stat, landsting 
och kommuner.

FASTIGHETSUTVECKLING
Erlandsson Holding AB äger och förvaltar moderna 
fastigheter med inriktning på lokaler för kontor och  
detaljhandel. Vi arbetar även med projektutveckling 
inom bostadsproduktion. Ett exempel på det är ny- 
produktion av bostadsrätter i Stockholm. Huvud- 
kontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg.



NYCKELTAL 
OCH SIFFROR
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Hörby

Hässleholm
Helsingborg

Halmstad

Varberg

Kungsbacka

GÖTEBORG

STOCKHOLM
Lysekil

Uddevalla

Karlstad

Tanum

Strömstad Karlskoga

Örebro

Västerås
Uppsala

Sala

Gävle

Ockelbo

Ludvika

Borlänge

Falun

Örnsköldsvik

Hudiksvall

Enköping

Fagersta

Borensberg

Norrköping
Nyköping

Katrineholm

HjoFalköping

Skövde

Jönköping

Ystad

Skurup

Kristianstad

Trelleborg

MALMÖ

HÄR FINNS VI

2014

2014

2016

2016

Budget 2017

Målsättning 2017

2015

2015

OMSÄTTNING
Miljarder

Antal

2,7
3,7

1450

4,7

1800

6,8

2100
PERSONAL

KR

1200
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STYRELSE  JAN 
LITBORN 
 
Styrelseordförande

TOMAS
ERLANDSSON 
 
VD, Styrelseledamot 

CARL-JOHAN 
ERLANDSSON 
 
vVD, Styrelseledamot

ULRIKA 
ERLANDSSON 
 
Styrelseledamot

HENRIK 
ERLANDSSON 
 
Styrelseledamot
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VÄGEN TILL 
FRAMGÅNG
”Erlandssonare”
Vi har professionella med- 
arbetare som trivs med sitt 
arbete och delar bolagets 
värdegrunder. Vår ledarstil ger 
motiverade ”Erlandssonare”. 

Bredd
Vi har en bred kompetens inom 
flera områden. Vi representeras 
av män och kvinnor med olika 
åldrar, bakgrund och erfarenheter. 
Bredden i vår verksamhet gör 
att vi står mycket starka när det 

gäller alla typer av bygg- 
entreprenader. Alla projekt är 
naturligtvis intressanta, stora 
som små, men partnering- och 
samverkansprojekt tillhör dem 
där vi bäst utnyttjar vår organi-
sations kompetens. Här kan vi 
fullt ut visa fördelarna med vårt 
breda kunnande och de korta 
beslutsvägarna.

Långsiktighet
Genom låg personalomsättning, 
mångåriga samarbetspartners 

och nöjda återkommande kunder 
har vi långsiktiga relationer. Vi 
bygger hållbart och lägger stor 
vikt på vårt kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöarbete.

Närvaro
Vi är ett stort företag med lokal 
närvaro. Vi arbetar nära våra 
kunder vilket skapar tillgänglighet 
och snabba beslutsvägar. Som 
familjeägt bolag präglas vi av 
personlig närvaro.

Laganda – att individen 
skapar gruppen
Vi delar med oss av den kun-
skap vi har till våra kunder och 
kollegor. Vi visar respekt och 
hänsyn för alla.  

Ansvarsfullhet  
– vi håller vad vi lovar
Att komma i tid till vår arbets-
plats. Vara flexibla i våra sätt att 
lösa problem tillsammans med 
kunder och kollegor.

Personlighet  
– att känna yrkesstolthet 
Vi gör det lilla extra och tar vår upp- 
gift på allvar. En ”Erlandssonare” 
trivs och är engagerad i det hen gör.

VISION

VÄRDERINGAR

Som familjeägt  
bolag präglas vi  
av personlig närvaro.”



VI ÄR ”ERLANDSSONARE”

V i är inte ett hierarkiskt 
företag utan vi arbetar 
utifrån en platt och 
prestigelös organisa-

tion. Här pratar alla med alla, 
och alla delar ansvaret för kvalitet 
och effektivitet. Ordning och 
reda gäller. Självklart har vi en 
tydlig organisation och styrning 

av såväl små som stora beslut, 
men vi jobbar tillsammans och 
kan stötta varandra så att var 
och en alltid vet vad som ska 
göras och vilka villkor som  
gäller. Detta skapar en god 
laganda och stark motivation 
bland våra anställda. Personal- 
omsättningen är ovanligt låg, 

och de av våra medarbetare 
som varit med länge har alltid 
viktiga erfarenheter att dela med 
de yngre. Samtidigt sprids nya 
idéer och kunskaper snabbt  
ute på projekten, i fika- och  
konferensrummen.

Vi jobbar tillsammans och 
kan stötta varandra så att 
var och en alltid vet vad  
som ska göras och vilka  
villkor som gäller. 

”
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C orporate Social  
Responsibility (CSR) 
innebär att företag ska 
ta ansvar för hur de 

påverkar samhället, ur såväl ett 
ekonomiskt, miljömässigt som 
socialt perspektiv. 

Ekonomiskt ansvarstagande
• Vi skriver ramavtal alternativt  
 projektavtal med alla under- 
 entreprenörer, och de kontroll- 
 eras efter bedömning gentemot  
 UC, Skatteverket och UE 2015,
 om bedömt behov finns.
• Vi kontrollerar i ovanstående  
 punkter: riskklass, styrelse,  
 betalningsanmärkningar,  
 ekonomi, skatteform, moms  
 och arbetsgivaravgifter, skatte-
 skulder och kollektivavtal.

• Vid misstanke använder vi  
 oss av Kunskapscentrum mot  
 organiserad brottslighet. Alla  
 anställda får skriva under en  
 s.k. Code of Conduct, som  
 handlar om den interna etiken.  
 Hur vi uppträder, våra  
 värderingar och hur vi gör  
 affärer. Alla tjänstemän får  
 genomgå en diplomerad  
 utbildning i Code of Conduct. 

Miljömässigt ansvarstagande
För oss gäller det att undvika 
de farliga ämnen som har eller 
kan leda till negativa effekter. 
Våra restprodukter tas omhand 
av någon av de stora avfalls- 
entreprenörerna. Vi medverkar 
också i TiksPac-konceptet, 
vilket är ett miljökoncept där 

stationer med gratis hundpåsar 
är placerade på utvalda  
offentliga platser. 

Socialt ansvarstagande
Vi är sedan flera år tillbaka 
medlemmar i Unga Jobb. 
Erlandsson Bygg har tagit in 
praktikanter från Unga Jobb och 
de flesta av dem har idag en fast 
anställning hos oss. Utländska 
tekniker och ingenjörer (UTI) är 
en förberedande arbetsmark-
nadsutbildning för personer med 
utländska akademiska studier 
inom teknik och naturvetenskap. 
Vi på Erlandsson Bygg har för 
avsikt att ta in en UTI-anställd 
per år.

VI TAR SAMHÄLLSANSVAR



”Vi är ett stort 
företag med 
lokal närvaro. 
Vi arbetar nära 
våra kunder 
vilket skapar 
tillgänglighet 
och snabba 
beslutsvägar. 



I koncernen finns ett flertal 
byggentreprenadföretag 
runtom i Sverige. Erlandsson 
Bygg i Väst AB, som är vårt 

äldsta byggföretag, startade 
redan 1950. Vi är en av Sveriges 
största byggkoncerner och den 
största privatägda mätt i 
omsättning. 

Bredden i vår verksamhet gör  
att vi står mycket starka när  
det gäller alla typer av bygg- 
entreprenader. Alla projekt är 
naturligtvis intressanta, stora 
som små, men partnering- och 
samverkansprojekt tillhör dem 
där vi bäst utnyttjar vår organi-
sations kompetens. Här kan vi 

fullt ut visa fördelarna med vårt 
breda kunnande och de korta 
beslutsvägarna. 

Tillsammans börjar vi med att 
bilda en styrgrupp med represent- 
anter från den högsta ledningen 
från kunden och Erlandsson 
Bygg. Gruppens roll är först och 
främst att bevaka kundens och 
projektets gemensamma angivna 
mål och intentioner, samt att 
säkerställa den övergripande 
styrningen i projektet. Det kan 
vara allt från att säkerställa 
produktionskostnaden till att 
finna de rätta tekniska lösning-
arna. Kundens erfarenheter av 
byggnation och drift är självfallet 

viktiga och i kontinuerligt och 
nära samarbete med oss ser vi 
till att finna den bästa långsik-
tiga lösningen. Projektledning, 
utförande och uppföljning sker 
konsekvent i väl sammansvet-
sade team som har nära och 
öppen kontakt med kunder, 
myndigheter, arkitekter, konsulter, 
leverantörer och underentrepre-
nörer. De underentreprenörer 
och leverantörer som vi handlar 
upp för våra entreprenader före-
drar vi att kalla våra partners. De 
är noga utvalda och har arbetat 
med oss under en längre tid. Vi 
är alla lika beroende av att göra 
ett perfekt jobb hos kunden.

AMG CENTER
SISJÖN 
Hedin Bil gav Erlandsson Bygg i Väst uppdraget att 
bygga Europas första AMG Performance Center i 
Sisjön. AMG är Mercedes-Benz prestandamodeller 
och på de unika centren finns specialutbildade säljare, 
servicerådgivare samt de flesta AMG-modeller.

KOLLA PARKSTAD 
KUNGSBACK A 
Kv 18 är den första byggnaden i sitt slag som 
byggs enligt båda miljöklassificeringarna Miljö- 
byggnad Guld och FEBY12 – där bland annat 
passivhusteknik ingår. Kv 18 kommer att bli  
Kungsbackas första trygghetsboende.

ENTRE 
PRENAD

AFFÄRSOMRÅDE:

PARTNERING

SAM 
VERKANS 
PROJEKT  
  
BYGGNATION 
OCH SERVICE 
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S MA är en företags-
grupp av infrastruktur- 
och markentreprenad-
bolag som jobbar över 

hela Sverige. Huvudkontoret 
ligger i Kungsbacka söder om 
Göteborg.

Vi gör entreprenader för infra-
struktur, vägar och järnvägar. Vi 
erbjuder även VA-entreprenader.
Kunderna är privata bolag, stat, 
landsting och kommuner. 

Bolagen inom SMA består för 
närvarande av totalt ca 300 
anställda och har en budgeterad 
omsättning för 2017 på cirka  
1,5 miljarder.

Vi är en komplett leverantör av 
markentreprenader och nät för 
fiber, vatten och avlopp. Inom 
företaget finns den kompetens 
som krävs för att utföra projekt 
på totalentreprenad.  
 

Vi tar hand om allt från projekt- 
ering till färdigbyggd entreprenad. 
Vi har även en komplett maskin-
park med grävmaskiner 
utrustade för spårarbeten, 
konventionella schaktarbeten  
i mark samt maskiner utrustade 
med korg för linjearbeten.

INFRA 
STRUKTUR

MARK OCH 
ANLÄGGNING 

FIBERNÄT  
  
GRÄV OCH 
SCHAKT
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AFFÄRSOMRÅDE:

MARK OCH  
ANLÄGGNING

ÖVERSVÄMNINGSSKYDD 
Utförande av översvämningsskydd åt Kungsbacka 
Kommun är ett exempel på den typ av uppdrag  
våra dotterbolag utför. Resultatet blev mycket  
lyckat både estiskt och funktionsmässigt.

KABELARBETEN 
Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar och har 
specialiserat oss på alla förekommande mark- och 
kabelarbeten inom järnvägsmiljö.



T rafiksystem Väst AB är 
ett expansivt företag 
inom belysning, trafik- 
signaler och intelligenta 

transportsystem. Trafiksystem 
ingår i Erlandsson Holding som 
ett eget bolag, omsätter omkring 
200 miljoner kronor och har cirka 
70 medarbetare.

Utomhusbelysning ställer stora 
krav på sina anläggningsägare 
eftersom stora mängder energi 
förbrukas. Därför är det viktigt 
att optimera anläggningen sam-  
tidigt som kraven på trafiksäker-
het, miljöledning och estetisk 
utformning måste tillgodoses. 
Med vår hjälp fungerar belys-

ningsnätet optimalt året om. Vi 
skräddarsyr delar eller offererar 
en totalentreprenad. 

Vi ansvarar för drift och under-
håll på många av Sveriges trafik-
signalanläggningar, vägväder-
stationer, variabla skyltsystem 
och intelligenta transport- och 
parkeringssystem för väghållare 
och parkeringsbolag. Vi är det 
ledande leverantörsoberoende 
trafikinformatikföretaget i 
Sverige med inriktning mot 
kommuner och Trafikverket.
Trafiksystem har lång och 
väldokumenterad erfarenhet 
av projektering, konstruktion, 
uppbyggnad och drift av alla 

typer av trafiksignalanläggningar. 
Vi arbetar alltid nära kunden 
för att förverkliga målen med 
anläggningen. Våra experter 
programmerar sedan styr- 
utrustningen för att få bästa 
möjliga funktion i systemet.

En väl fungerande signalan- 
läggning bygger på kvalitet i hela 
kedjan, från planering till färdig 
anläggning. Trafiksystem har 
specialanpassad utrustning för 
arbete i trafikmiljö. All personal 
har gedigen säkerhetsutbildning 
och arbetar målmedvetet för 
att skapa största möjliga trafik- 
säkerhet för trafikanter och 
medarbetare.

2120

TRAFIKSYSTEM
Styrningen av trafiksignaler blir 
mer och mer avancerad i takt med 
att trafiken i städerna blir tätare. 
Trafiksystem är en oberoende 
leverantör. Vi erbjuder ett komplett 
program av tjänster och utrustning 
som höjer trafiksäkerheten, för- 
bättrar trafikflödena och minskar 
därmed belastningen på miljön.

GÖTAPLATSEN 
GÖTEBORG
2012 var Trafiksystem elinstallatör i 
Götaplatsprojektet, som gick ut på  
att ge platsen en ansiktslyftning.  
Med ljussättning och belysning  
designat av Vladan Paunovic  
förstärktes byggnaderna och gjorde 
Götaplatsen mer attraktiv kvällstid.

TYSKA BRON 
GÖTEBORG
Tyska bron är en bro i centrala  
Göteborg. Den är cirka 40 meter lång 
och 9 meter bred och går över Stora 
Hamnkanalen. Bron förbinder Norra 
och Södra Hamngatan, där Kors- 
gatan mynnar ut i Södra Hamngatan.
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ARENAPARKEN 
LUND 
Vi gör måleriarbeten i Arenaparken som är ett  
grönskande, nytt bostadsområde med kvadrat- 
smarta hem på promenadavstånd till centrala Lund. 
Här byggs 425 bostadsrättslägenheter i hus som  
får ”gröna” tak och fasader av glaspartier.

SLAKTHUSOMRÅDET 
STOCKHOLM 
Vi gör måleriarbeten i Slakthusområdet som ligger 
nära Globen i stadsdelen Johanneshov i södra 
Stockholm. Området renoveras och förvandlas till 
Matstaden, Sveriges gastronomiska show room. 
En av de första hyresgästerna var  
Restaurangakademien AB.

RESTAU
RERING

MILJÖ 
ANSVAR 

ENTREPRENAD 
MÅLNING 

MÅLERI
AFFÄRSOMRÅDE:

V åra måleribolag är 
tillsammans en av dom 
större aktörerna  
i Sverige.  

 
Den stora bredden i vårt yrkes-
kunnande ger ökad trygghet för 
våra anställda, men också för 
våra kunder. De vet att vi klarar 
vad vi åtar oss på ett mycket 
professionellt sätt. 

Vår organisation är platt och  
beslutsvägarna snabba och 
enkla. Vår affärsidé innebär att  
väl motiverade och utbildade 
medarbetare tillgodoser kundens 
behov av målning och närlig- 
gande tjänster, med stor hänsyn 
tagen till miljö och kvalitet.  
 
Våra tjänster skall känne- 
tecknas av god kvalitet, ett  

tydligt miljöansvar och omsorg 
om våra medarbetares  
arbetsmiljö.
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SÄKER 
HET  
  
SMART
TEKNOLOGI 

SOL 
CELLER BOSTÄDER 

GÖTEBORG 
Electroteam bolagen AB har utfört elinstallationerna 
på Kolla Parkstadprojektet.

V år affärsidé är att till- 
handahålla utrustningar, 
produkter och material 
samt utföra installa- 

tioner och kundanpassade 
lösningar i el-, tele-, data-,  
industri- och säkerhetsinstalla-
tioner samt ge service av ett 
brett utbud inom dessa områden. 
Visionen är att utvecklas till att bli 
ett av de ledande företagen 
inom vårt geografiska verk- 
samhetsområde.

Med ständiga förbättringar och 
helhetssyn på företagets verk-
samhet är vår ambition att vara 
ett föredöme på marknader där 
vi finns. Vi anpassar oss efter 
våra kunder och marknadens 

behov, från att utbilda vår personal 
till att välja rätt material i våra 
projekt. För att vi internt ska bli 
starkare och kunna behålla, men 
även öka vår konkurrenskraft 
och förtroendet på marknaden, 
krävs det att vi bygger upp 
långsiktiga kundrelationer. Det 
gör vi med hög kundservice och 
genom att införa och tillämpa 
ett ledningssystem för kvalitet, 
miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.
 

Vi erbjuder:
• Energismart installation  
 Med hjälp av smart-teknologi 
 kan kunden dra nytta av de  
 smarta energilösningar som nu  
 finns på marknaden.

•  Säkerhet  
 Vi erbjuder kompletta   
 installationer inom inbrott-,  
 CCTV-, passagesystem och  
 porttelefoni. Även serviceavtal  
 och supportmöjligheter.
•  Elentreprenad 
 Från vision, kalkyl, via anbud  
 till färdig produkt. Nybyggnation  
 och ombyggnation av villa,  
 lägenhet, kontor eller verk- 
 samhetslokaler.
•  Elservice  
 Genom vårt serviceavtal  
 garanterar vi kort inställelsetid.
•  Installation av solceller 
   Vi tar hand om hela installa- 
 tionen, från planering via  
 montering till färdig anläggning  
 med olika eventuella certifikat.

ELEKTRONIK
INSTALLATION

AFFÄRSOMRÅDE:

HEDIN BIL 
JÖNKÖPING 
Våra bolag fick förtroendet att utföra elinstallationen 
i Hedins nya bilvaruhus och nya lastbilsverkstad i 
Jönköping. Byggnaderna ligger utmed E4 och när 
man sitter i den högt belägna restaurangen har man 
en fantastisk utsikt över Vättern.



FASTIGHETS
UTVECKLING

AFFÄRSOMRÅDE:
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UTVECK
LING  
  
FÖRVALT
NING 

PROJEKT
ERING KONTORSHUS 

MÖLNDAL 
Erlandsson uppför nytt kontorshus i Mölndal, Vilborg 
Arkitekter har ritat byggnaden som blir mycket energi- 
effektiv. Här kommer Erlandsson Bygg i Väst AB att 
ha sitt nya huvudkontor.

GOTTSUNDA 
UPPSALA 
Kvarteret är det vinnande bidraget i en arkitekt- 
tävling som prioriterar ett hållbart boende både  
ur ett socialt och ett ekologiskt perspektiv.  
De 101 stycken bostäderna och gården i brf  
Valthornet är en tydlig del av det nya Gottsunda.

E rlandsson driver projekt 
från inledande mark- 
anvisningstävlingar 
vidare till markköp,  

byggande av hus och färdig- 
ställande av närmiljöerna.  
 
När Erlandsson bygger priori- 
teras ett hållbart byggande som 

åstadkoms genom energi- 
effektiva byggnader. Olika tak- 
och fasadmaterial som plåt, 
betong, tegel och trä, bidrar till 
att ge ett varierat och trivsamt 
intryck.
 
Betongstommar lagrar dagens 
solinstrålning och jämnar ut 

energibehovet mellan dag och 
natt, detta ger byggnader med 
små energiförluster och en
hög komfort.


