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Året är 1350 och den nuvarande häradsindelningen 
införs i Södermanland. Oppunda härad blir namnet på 
det folk- och landsområde som omfattar större delen 
av Katrineholms kommun, hela Vingåkers kommun 
och delar av Flens- och Nyköpings kommun. Det är 
från denna härad som Oppundakoncernen hämtar sitt 
namn och även om koncernhistorien inte sträcker sig 
ända tillbaka till medeltiden, finns en lång tradition 
knuten till den lokala industrin och byggbranschen. Det 
första bolaget i koncernen, Oppunda Invest, grundas av 
pappa Tord Samuelsson redan 1986. Tords båda söner, 
Oscar och Johan, kommer att växa upp i koncernens 
olika verksamheter. Oppunda El startar sin verksamhet 
1992 och tre år senare öppnar Oppunda Svets & 
Mekanik upp sin rörelse för världen. Och även om de 
två bolagen kommer att skilja sig åt kring vad de väljer 
att syssla med, är dem uppväxta med samma starka 
värderingar. Att värna om den lokala förankringen, 
där hög tillgänglighet, personligt bemötande och 
ändamålsenlig service, är något som premieras när 
uppdragen både blir större och fler till antalet. Tidigt 
finns även en vilja att arbeta för miljöns bästa. Detta 
då koncernen genom sina bolag tidigt ser kopplingen 
mellan kostnadseffektivitet och miljöpåverkan. 

Oppunda El har idag 59 anställda elektriker, 
konstruktörer och projektledare som hjälper sina 
kunder med bland annat installationer, service och 
reparationer. 

Oppunda Svets & Mekanik 
startar sin verksamhet inom 
byggsmidestillverkning åt industrin 
och lokala byggare år 1995.

Över de kommande åren växer bolaget genom lokala 
förvärv av bland annat Dynamites (2004) och Samhalls 
(2006) verksamheter i Katrineholm.  Verksamheten 
når ytterligare nivåer genom en rad certifieringar, 
däribland miljöcertifieras verksamheten 2010 (enligt ISO 
14001-2004). För att kunna möta en ökad efterfrågan 
genomförs under följande år en rad tunga investeringar 
i verksamhetens maskinpark. 2018 investeras i en ny 
skärmaskin och lagom till bolagets 25års jubileum 
(2020) investeras i en ny kantpress på 300 ton. Följande 
år tas även beslut om investering i en ny automatisk 
fiberlaser. När vi idag är framme vid 2022 stärker 7 
nya Kemppi FastMig X 450-svetsar upp en redan stark 
svetspark. Något som tillsammans med bolagets övriga 
investeringar, ser till att verkstan är ledande även när 
det kommer till ny teknik. 

Idag erbjuds både en bred kompetens i legotillverkning 
inom bland annat stålkonstruktioner, trappor och 
stålpelare, men även spetskompetens inom bland annat 
kantpress och skärning. 

Historien om 
Oppundakoncernen
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Med den nya automatiska laserskärmaskinen tar Oppunda Svets & Mekanik 
ett stadigt kliv in i framtiden. Vi pratar med VD, Oscar Samuelsson om vad 
som ligger bakom denna tunga investering. Dessutom berättar Oscar om sin 
framtidsvision med verksamheten, där han vill kunna rita, skära, svetsa och 
bocka på under 24 timmar. Och att många av dessa processer dessutom ska 
kunna genomföras helt fossilfritt, med egenproducerad el.

Bakom den tunga investeringen ligger ett behov 
av kapacitetsökning och en stor möjlighet till 
effektivisering, samtidigt som Oppunda hoppas fylla en 
lucka på marknaden i att erbjuda av snabba leveranser 
av mindre serier av laserskurna delar. Och när vi pratar 
snabbhet så pratar vi snabbhet på riktigt. Vi pratar 
Formel 1 snabbt, vi pratar Zorro snabbt. Vi pratar om 
en man med en vision som många i branschen skulle 
se som galen, nämligen en vision om att kunna ta in 
ritning, skära, svetsa och bocka på under 24 timmar. 

När konkurrenter skryter om snabba leveranser på 
en vecka så tar Oscar upp sitt kikarsikte och riktar det 
rakt mot stjärnorna. Om han landar bland molnen 
eller når ända fram, ja, det får tiden utvisa. Men finns 
det ens något behov av denna snabbhet? Och hur ska 
verksamheten kunna nå dit? Och blir det inte också 
väldigt dyrt? Oscar svarar med ett exempel. 

 - Om en industri står still pågrund av någon del som 
gått sönder, så kan de inte vänta, det kostar mycket 
pengar för varje timme som produktionen står still. 

Den nya fiberlasern från 
Salvagnini  

FOTO: STINA JÄRPERUD



 

Kring kostnaden utvecklar Oscar ett resonemang med 
kundernas alternativkostnad.  

 - Eftersom vi har kapacitet att tillverka små serier 
så är det klart att det blir lite dyrare per del än om vi 
jämför med en stor legoproduktion. Men här måste vi 
också tänka på alternativkostnaden. Om en industri står 
still en heldag så kostar det stora summor pengar. Om 
bolaget får betala lite extra för att kunna få den snabbt 
så är det något som absolut är värt det.

När det kommer till snabba leveranser så finns 
det flera aspekter att ta in i beräkningen, däribland 
kapacitet och flexibilitet. Redan 2018 investerades i 
mindre plasmaskärare från Koike. Under den senaste 
tiden har den haft full beläggning och genom den nya 
laserskärmaskinen så kommer flexibilitet kunna frigöras 
i plasmaskären igen. Förutom att laserskärmaskinen 

är betydligt snabbare så frigörs även många 
maskinoperatörstimmar.

- Eftersom laserskärmaskinen är helautomatisk, kan 
vi köra mindre legojobb och samtidigt få ner kostnaden, 
när vi går hem för dagen så går den av sig själv.

Det blir snart tydligt att den nya automatiska lasern 
dessutom har en rad olika tekniska lösningar som 
sammantaget gör processen mer effektiv. Lasern kan 
bland annat byta nozzle själv, samt lyfta och skära flera 
olika plåtar med olika tjocklek. 

 - Om vi kör ett kvällspass kan vi ladda plåtar med 
olika egenskaper och så tar lasern hand om arbetet, vi 
behöver inte anpassa något mellan jobben utan den 
sköter det själv. 

 För att undvika att skapa onödiga ledtider i 
förberedelserna till en skärning har Oppunda även valt 
att investera i en nätverkslicens, vilket verksamheten är 
först i Europa med. 

 - Vi är först i Europa med att ha en nätverkslicens, 
vilket innebär att vi kan förbereda jobb från flera datorer 
samtidigt. Det kräver ju mer förberedelse om vi ska köra 
flera små serier, jämfört med att köra en stor, så med 
denna licens kommer vi kunna spara mycket tid. 

4

När vi går hem för 
dagen så går den av 
sig själv"

Fortsättning följer i nästa uppslag...
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Oppunda Svets & Mekanik är verifierade inom EN 3834-
3 och 1090-2. Alla svetsare har svetslicens enligt SS-EN 

287-1 / SS-EN 9606-1. Visuell kontroll sker enligt ISO 
5817 och Svetsbeteckningar på ritning enligt ISO 2553. 

Svetsansvarige har ett IWS-certfikat. Organisationens 
ledningssystem är även certficierat genom ISO 9001 och 

deras miljöledningssystem enligt ISO 14001. 

STÅLKONSTUKTIONER
Förutom standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 
(miljö) är Oppunda certifierade enligt SS-EN 1090-1, vilket 
tillåter dem att CE-märka deras produkter. CE-märkningen 
sätter bland annat krav på hälsa, miljö och säkerhet samt att 
en kontrollprocedur följs. 

BÄRANDE STÅLPELARE
Oppunda Svets & Mekanik leverar stålpelare till projekt 
runt om i Sverige. Till dessa pelare medföljer en 
prestandadeklaretion och CE märke enl EN 1090-2

TRAPPOR, RÄCKEN & HANDLEDARE
Verksamheten tillverkar en rad olika trappräcken, 

Oppunda har under lång tid arbetat efter en tydlig 
miljöpolicy som ställer krav på både lokaler, processer, 
anställda och leverantörer. Under 2021 minskade bolaget sin 
energiförbrukning med 28%, samtidigt som omsättningen 
ökade med 55%. Detta leder till en ökad kostnadseffektivitet 
jämnt emot sina kunder. Med ambitionen att alla deras 
fastigheter ska producera sin egna el, har Oppunda 
Koncernen satt upp 8 st nya solcellsanläggningar i 
Katrineholm och Vingåker. Totalt innehåller dessa 783 
solpaneler vilket ger en installerad effekt på 330kWP.

Därför strömmar 
kunderna till Oppunda

Certifieringar

Bred kompetens

Miljöarbete
Energiförbrukning 2021



Fortsättningsvis är leveranser av råmaterial ofta en 
faktor som kan skapa långa ledtider i en produktion. 

 - För att kunna korta ledtider krävs också att vi har 
så mycket material som möjligt hemma. Vi försöker ha 
både en bredd och djup i dimensioner och tjocklekar. 
Leversanstiden ska inte förlängas på grund av det. 

Något som alltid gått hand i hand för Oppunda 
är miljötänk och kostnadseffektivitet. Med denna 
investering så blir det tydligt att Oscar tänkt till.

 - Det blir en mer fossilfri skärning. Den större delen 
av jobben kan genomföras med komprimerad luft 
som produceras på plats, med energi från våra egna 
solcellsanläggningar. Detta jämfört med alternativet att 
transportera gasen till verkstaden i gaspaket.

Tack vare att lasern är såpass avancerad kan den 
även nyttja spillbitar på ett effektivit sätt. 

-  Lasern har en kamera som kan fota av plåten. Om vi 
exempelvis har en spillbit, kan lasern fota av biten och 
sedan använda biten för att skära nya bitar från.

Sammanfattningsvis kan Oppunda Svets & Mekanik 
genom denna investering skära mer effektivt, både för 
miljöns och sina kunders räkning.
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Den större delen 
av jobben kan 
genomföras med 
komprimerad luft 
som produceras på 
plats, med energi 
från våra egna 
solcellsanläggningar 

"

Specifikationer

Modell: 
Salvagnini L3

Styrka: 
6kW

Skärhastighet: 
60 m / min 

Max tjocklek plåt: 
25mm 

Gas: 
Komprimerad luft, 

Nitrogen
Oxygen



Fotograf: Therése Larsson,  +Katrineholm
Text: Amos Åberg, +Katrineholm

Kontakta oss för en offert

Gunnar Larsson 
Platschef Byggsmide

Telefon:  0150-48 91 24
Mail: gunnar.larsson@

oppundasvets.se

Magnus Larsson
Snabborder, Service 

Telefon: 0150-48 91 23
Mail: magnus.larsson@

oppundasvets.se

Telefon: 
+46 150 48 91 20

Hemsida: 
Oppundasvets.se

Adress: 
Oppunda Svets & 

Mekanik AB
Movägen 9

641 49 Katrineholm
 

Företagsinformation:
Org nr. 556517-6640

Oscar kliver in i den familjeägda Oppundakoncernen 
redan 1997. Han inleder karriären som 
marknadsansvarig för moderbolaget Oppunda 
Invest där han även tar över VD-rollen år 2002. 
Han beskriver själv denna tid som spännande, där 
koncernen växer från 10 till 180 personer inom en rad 
olika områden och branscher. 2010 axlar han rollen 
som VD för Oppunda Svets & Mekanik och tycker idag 
att det roligaste med jobbet är variationen i de projekt 
som bolaget tar sig ann. Tack vare både bredd- och 
spetskompetenser kan verksamheten leverera högsta 
kvalitet inom en rad områden och tekniker. 

Möt VD, Oscar Samuelsson

Vi har gjort magasinet 

Telefon: 0150-48 91 13
Mail: oscar.samuelsson@oppundasvets.se




