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Vestfyns El-anlæg  
– sådan startede det hele 

Firmaet blev grundlagt af Verner Jørgensen i 1978 
med henblik på at etablere sig som en stærk sam
arbejdspartner for el og forsyningsselskaber på Fyn 
og i Jylland. I dag har firmaet således mere end 40 års 
erfaring med etablering og drift og vedligeholdelse af 
forsyningsanlæg – både når det gælder el, fiber og 
fjernvarme.

I 2010 gik direktørposten videre til næste generation i 
det familieejede Nørre Aaby firma, og nu er det sønnen 
Michael Jørgensen, der har ansvaret for at drive og 

udvikle den fynske virksomhed. Grundlæggeren Verner 
Jørgensen er i medarbejderstaben og bidrager med sin 
viden og erfaring som senior konsulent.

Vestfyns Elanlæg har konstant fokus på at udvikle 
firmaet for at kunne honorere de stigende krav til  
entreprenørbranchen og forsyningssikkerheden. 
Udviklingen sker både på mandskabssiden med ud
dannelse og oplæring, men også i forhold til moderne 
materiel og udstyr – vi specialiserer os i morgendagens 
teknologi og branchens nyeste krav.
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Firmaoplysninger 

Mandskab
Vestfyns Elanlæg råder over en samlet mandskabs
styrke på omkring 95 medarbejdere. Vores mandskab 
er karakteriseret ved langvarige ansættelser i firmaet. 
Dette er for os et sundhedstegn, og vi kan bevare kom
petencer og erfaringer ”in house” til glæde for vores 
mange kunder og eget firma.

Vores organisation afspejler således en sammensæt
ning af et hold, der i høj grad kan matche de krav, som 
kunderne møder os med. Samtidig har vi med en bety
delig mandskabsstyrke høj grad af fleksibilitet, hvor vi 
altid kan binde enderne sammen og flytte mandskab til 
opgaver, der kræver ekstra opmærksomhed.

Adresse: Fabriksvej 15, 5580 Nr. Aaby

Telefon: 6442 6512

Mail: info@vestfynsel.dk

Web: vestfynsel.dk

CVR: 84756512

Firmaet har el-autorisation

Bestyrelse:  
Verner Jørgensen (formand),  
Michael Jørgensen 
Jørgen Nygaard

Sådan fordeler mandskabet sig:
Direktør
Entrepriseledere: 6
Bogholderi, økonomi, finans og  
myndighedsbehandling: 5
Arbejdende formænd: 26
Maskinførere: 58
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Vestfyns El-anlæg – vores kerneydelser
• Etablering af forsyningsanlæg – Hsp., lsp.  

og fiberanlæg 
• Drift af forsynings og kabelanlæganlæg
• Graveydelser til byggemodning
• Etablering af belysningsanlæg
• Beredskab og døgnvagt på alle ydelser
• Etablering og renovering af fjernvarmeforsyning
• Graveydelser på solcelleanlæg

Vestfyns El-anlæg – vores værdier
Vi er meget bevidste om, at vores firma har en lang 
historie. Det er derfor nogle stærke og nedskrevne 
værdier, der har været med til at skabe et grundlag for, 
at firmaet har udviklet sig positivt gennem årene – vi 
ved, hvor vi kommer fra, og vi ved, hvad vi vil. Vi har 
formuleret vores værdier i otte overskrifter:
• Vi skaber gode relationer og et stærkt samarbejde 

med vores kunder
• Når vi siger ja til en opgave, påtager vi os det fulde 

ansvar
• Vi er ærlige og siger tingene, så de kan forstås
• Vores medarbejdere skal trives hver dag – det er 

grundlaget for at udføre et godt arbejde
• Vi vil levere kvalitet til den tid, vi har aftalt
• Vi vil minimere fejl ved at være forudseende
• Vi optræder venlige og informerende overfor  

kunder, borgere og myndigheder
• Sikkerhed og miljø har høj prioritet, og følger alle 

vores ydelser
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Kvalitet
Vestfyns ElAnlæg lægger vægt på, at opgaverne løses 
med kvalitet, og vi har opbygget et aktivt kvalitets
system, der dokumenterer vores arbejde. Kvalitets
systemet er bundet op på en udbygget projekthåndte
ring, hvor alle dokumenter er samlet på alle de sager, 
der er aktive – vi har orden i eget hus.

Kvalitetssystemet er suppleret med en række tjek og 
afleveringsskemaer.

UDSTYR/MATERIEL AKTIVT ANTAL

Varevogn 29

Lastbiler med kran 12

Lastbiler med kran og grab 2

Gravemaskiner 900 – 1800 kg 19

Gravemaskiner 2,0 – 5,0 tons 26

Gravemaskiner 6,0 – 21,0 tons 12

Traktor sand/jordvogn 7

Dumper 1,5 – 8,0 tons 5

Gummiged 3,0 – 8,0 tons 4

Jordfortrængningsudstyr med 
kompressor

11

Kabeltrækudstyr – spil m m 6

Kabelvogne 17

Generator  komprimeringsudstyr 60

Containere til opbevaring af  
fyldmaterialer

22

Alle last og varebiler er indkøbt med miljøvenlige 
EURO 5 og 6 motorer. Der anvendes særlig miljøvenlig 
diesel i alle køretøjer – GTL fuel.

Maskiner og udstyr
Vestfyns Elanlæg har fuld rådighed og ejer nedenstå
ende moderne maskinpark og udstyr af høj standard. 
Vi præsenterer den her:

Vestfyns 
El-Anlæg 

vi leverer kvalitet og  
dokumenterer det
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Vi tilbyder en effektiv vagtordning
Vestfyns ElAnlæg A/S har vi siden 1978 varetaget og 
administreret et effektivt beredskab og en vagtordning 
for forsyningsselskaber. Vi er meget opmærksomme 
på, at en effektiv vagtordning er en vigtig del af forsy
ningssikkerheden, således at kunderne oplever færrest 
mulige gener af et nedbrud eller et uheld – uanset om 
det sker i dagtimerne, om natten eller på helligdage.

Alle kunder får vores vagttelefonnummer som kan 
tilgås 24/7.

Vi tilbyder kort responstid fra vores adresser i Nørre 
Aaby og Kolding.

Vores vagt og beredskabsordning varetages af 
formænd og serviceteknikere med årelang erfaring 
indenfor service og drift af forsyningsanlæg. Vi stiller 
med erfarne gravefolk såvel som chauffør, hvis dette 
er nødvendigt for udførelse af opgaven.

Samarbejdspartnere
Vestfyns Elanlæg har samarbejde med en lang række 
firmaer med kompetencer indenfor jordarbejde, bro
lægning, asfaltfræsning, styret underboring, transport, 
afspærring og beton.

Samarbejdet er opbygget gennem mange år, og det 
betyder, at vi altid har ekstra kompetente hænder og 
ekspertise til rådighed.

Vestfyns 
El-Anlæg 

– en effektiv 
vagtordning alle 

årets dage



FIRMAPROFIL – VESTFYNS EL-ANLÆG  

side 7 

Direktør

SeniorkonsulentAdministration
Bogholderi

Myndighedsbehandling

EntreprisechefFinans

Entrepriseledere

Formænd

Maskinførere

Vestfyns El-Anlæg
– vores organisation

Vestfyns 
El-Anlæg 

– vi tilbyder  
en stærk  

organisation
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Fabriksvej 15 
5580 Nørre Aaby

Platinvej 28
6000 Kolding

vestfynsel.dk Fabriksvej 15 
5580 Nørre Aaby

Platinvej 28
6000 Kolding

vestfynsel.dk

Vestfyns 
El-Anlæg  
Grave- og  

anlægsopgaver  
– erfaring gennem 

40 år


