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Ernströmgruppen förvärvar Hammarel för att bidra till säkrad 
tillgång på el i Sverige 
 
Det svenska elnätet är eftersatt och driftsäkerheten riskerar att försämras när behovet ökar. En omfattande 
uppgradering är därför en ödesfråga om Sverige ska elektrifiera fler samhällsområden och klara 
klimatomställningen. Ernströmgruppen vill vara en aktiv aktör i det arbetet. Därför förvärvar bolaget det 
Örebrobaserade företaget Hammarel som är specialiserat på lågspänningsställverk och som kompletterar 
Ernströmgruppens övriga erbjudande inom elektroteknik. 
 
Ernströmgruppen förvärvar Örebrobaserade Hammarel som levererar lågspänningsställverk och utför 
elkraftentreprenader. Hammarel har en stark position på den svenska marknaden inom 
ställverksbyggande. Förvärvet kompletterar Ernströmgruppens övriga verksamheter, vilka omfattar 
kundanpassade elcentraler, apparatskåp och automatiklösningar. I Sverige har Ernströmgruppen 
bolagen Rimeda, BS Elcontrol och Trans El Matic och i Norge finns Enira. 

 
”Klimatomställningen och elektrifieringen kommer att kräva omfattande investeringar i det svenska 
eldistributionssystemet som är eftersatt. Det kommer att öppna möjligheter för större aktörer som kan 
erbjuda helhetslösningar som lever upp till högt ställda krav på kvalitet. Ernströmgruppen rustar för att 
ta vara på de möjligheter som ges”, säger Jonas Kewenter ansvarig för elektrobolagen inom 
Ernströmgruppen. 

 
Örebrobaserade Hammarel har funnits sedan 1991. Bolaget har sedan starten letts och ägts av Lars 
och Ulf Hammarberg som båda kommer att fortsätta verka i företaget samtidigt som de behåller en 
minoritetspost. 

 
”Med Ernströmgruppen som nya huvudägare säkerställer vi inte bara Hammarels framtid. Vi skapar 
även förutsättningar för bolaget att ta nästa steg i sin utveckling genom att komma in i ett sammanhang 
som möjliggör ett bredare erbjudande till våra kunder”, säger Ulf Hammarberg.  

 
Hammarel, som omsätter runt 70 MSEK, kommer att fortsätta drivas som eget bolag och de ca. 25 
medarbetarna kommer att ha kvar sina arbetsplatser i Örebro. 

 
”Hammarel är ett välskött företag med stort kunnande, ett utpräglat servicetänkande och kvalitetsfokus. 
De är en viktig pusselbit i vår strategi att växa på det elektrotekniska området. Målet är att expandera 
verksamheten i Örebro såväl som på andra orter där vi har verksamhet”, säger Jonas Kewenter. 
 
Om Ernströmgruppen 
Ernströmgruppen är en familjeägd industrikoncern som tillsammans med entreprenörer vill bygga bättre företag för 
framtida generationer. Ernströmgruppens affärsmodell, ”samlad entreprenörskraft”, bygger på fyra generationers 
nationella och internationella erfarenheter av att kombinera det bästa från småföretagandet; entreprenörsanda, 
engagemang, och effektiva beslutsvägar, med det bästa från storföretagandet, såsom finansiell stabilitet, struktur 
och erfarenhetsutbyte. Bolagets verksamheter spänner över allt från marinsäkerhetsutrustning och teknikhandel, till 
leverans av komponenter och tjänster för energieffektivisering av industrier och fastigheter. Ernströmgruppen består 
idag av mer än 40 företag med en total omsättning runt 3 miljarder kronor och har över 1100 anställda i Norden och 
norra Europa.  
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Jonas Kewenter 
Ansvarig för Elektroklustret, Ernströmgruppen 
jonas.kewenter@ernstromgruppen.com 
0706-47 05 02 
www.ernstromgruppen.com 
 
Ulf Hammarberg 
VD, Hammarel 
ulf.hammarberg@hammarel.se 
0706-21 21 65 
www.hammarel.se 


