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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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Vi är med när 7 nya Kemppi FastMig X 450-svetsar installeras i den stora 
verkstaden i Katrineholm. Vi nördar ner oss i svetsteknikaliteter och får höra VD 
Oscar Samuelssons förhoppningar om den nya svetsparken. Dessutom delar 
han med sig av några djupt bevarade yrkeshemligheter kring Oppunda Svets & 
Mekaniks framgångar. 

I den stora svets- och mekanikverkstaden i 
Katrineholm råder en familjär och upprymd stämning. 
De nya svetsarna från Kemppi har installerats och ett 
dussin svetsare samlas kring Håkan från Kemppi, som 
med stora gester går igenom olika inställningar och 
funktioner. För någon som Gunnar, som arbetat inom 
bolaget sedan starten och redan hunnit inkassera en 
guldklocka för 25 års tjänst, måste detta vara som 
julafton. Eller i alla fall så nära julafton vi kan komma 
för en svetsare med den erfarenheten. Stålbitar 
plockas fram och hamnar på det massiva stålbordet. 
Vi följer noga skeendet och snart är det igång. Den 
blåa svetslågan träffar stålet och nu är det inte enbart 

julafton, det är nyårsafton också. I alla fall för oss som 
inte tillvardags får bevittna det magiska skådespel som 
uppstår i kontakten mellan stål och svetslåga. 

Jag får förklarat för mig att det speciella med 
svetsarna är en pulsfunktion som gör att de kan svetsa 
med lägre värmetillförsel och minskad deformation, 
vilket i slutändan innebär mindre efterbearbetning. 
Jag förstår snart att svetsens prestanda skapas i 
samspelet mellan dess hårdvara och dess mjukvara. 
Själva hårdvaran har en strömkälla på 450A vid 60% 
intermittens och är utrustad med ett extra slitstarkt 
matarverk, vilket är det som trådelektroden matas från. 

Ökad effektivitet med nya 
svetsar från Kemppi
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Svetsarna kommer levererade med ett 
premium mjukvarupaket innehållande tre WISE-
mjukvaruprocesser. Den mjukvara som körs är en 
Premium WORK PACK som för att öka svetshastigheten 
och ge en bättre kontroll av smältbladet, även 
är uppgraderad med specialsvetsprocesserna 
WiseFusion, WiseRoot+ och WisePenetration. Oscar 
beskriver att detta rent konkret kommer ge högre 
svetshastighet, möjlighet att svetsa smalare och djupare 
fogar, samt överlag en mer enhetlig svetskvalitet. 
Dessutom leder en minskad sträckenergi till färre 
deformationer och bättre mekaniska egenskaper för 
svetsen. Fortsättningsvis menar han att dessa svetsar 
kommer leda till att verksamheten både kan få ett 
mer kvalitativt slutresultat, samtidigt som de kan bli 
mer kosntnadseffektiva genom att svetsprocessen 
effektiviseras. De kan helt enkelt svetsa snabbare. 

Jag frågar Oscar om varför de har har valt just Kemppi. 
Han menar att de historiskt sett haft mycket goda 
resultat med dessa och att verksamheten vinner stora 
fördelar av att ha många svetsar från samma fabrikör.

- Om någon går sönder är det enklare att hitta 
reservdelar och det behövs inte heller lika mycket 
justering beroende på vilken svetsare som använder 
den. 

Det knyter även an till en av de anledningar som Oscar 
lyfter fram som avgörande för Oppunda Svets & Mekaniks 
långa och ihållande framgång. 

- Vi har många bra svetsare med bred kompetens, sen 
har vi har också mycket yta och mycket utrustning per 
person, vilket gör att vi kan arbeta mer flexibelt.

Oscar är även noga med att poängtera att det även 
finns områden där mer spetskompetens behövs. Ett 
exempel är arbete med den nyinköpta kantpressen från 
Baykal. 

- Där krävs det att du har vissa kunskaper. Du har 
en klar fördel om du kan använda dig av CAD-program 
eftersom du då kan testa lösningen digitalt innan du gör 
den fysiskt med maskinen. 

I nästa nummer av Magasin Oppunda gör vi en 
djupdykning kring denna maskin. Det vill du inte missa! 
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Vi har många bra 
svetsare med bred 
kompetens"
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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, 
balkongräcken och skräddarsydda grindar med konstsmide.

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
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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






