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När Coronapandemin tog sitt fasta grepp 
om en hel värld vidtog Elpress direkt alla 
de försiktighetsåtgärder som Folkhäl-
somyndigheten rekommenderade. 
– Vi gick ut med tydlig information till alla 
medarbetare, införde besöksförbud och 
såg över hur vi på bästa sätt kunde mins-
ka smittspridningen, berättar Elpress vd, 
Mattias Östman.

Alla resor och fysiska kundbesök ställdes 
in, liksom utbildningar och alla former 
av samvaro i täta grupperingar. Extra 
”coronastädning” beställdes av toaletter-
na  varje vecka.
– I förebyggande syfte, och för att 
motverka eventuella negativa effekter av 
social distanstiering, valde vi dessutom 
att göra en hälsosatsning tillsammans 
med vår lokala friskvårdsförening. 
Motionspass utomhus en gång i veckan, 
tipsrunda utomhus under luncher och 
en PT-grupp är exempel på aktiviteter 
som inneburit nya sätt att mötas för oss,
det har också gett fantastiska resultat 
för personalens hälsa, säger Mattias 
Östman.

Generellt har Elpress hittills klarat sig bra 
genom pandemin med en bibehållen 
hög frisknärvaro.
– Med bolag och personal i länder som 
Kina, Tyskland, Danmark, Indien och USA 
har lockdowns naturligtvis avlöst var-
andra det senaste halvåret. En av våra 
nyanställda säljare i Indien hann inte 
jobba många dagar innan han blev satt 
i karantän i sitt hem, berättar Mattias.

Men tack vare Elpress globala 
närvaro på marknaden fanns 
den digitala infrastrukturen 
på plats redan initialt.
– Vi har hittat nya sätt 
att kommunicera både 
internt och externt.  
 

Till exempel har vi bjudit in till flera 
webinarer och kört specifika events med 
produktpresentationer för upp till 100 
kunder samtidigt. Även om mötet via 
länk aldrig kan ersätta ett fysiskt möte 
föreställer jag mig att vi behåller en del 
av våra nya digitala mötesplatser även 
i framtiden. Förutom den uppenbara 
miljöaspekten upplever vi att vi kan vara 
mer tidseffektiva tillsammans med våra 
kunder på det här sättet, menar Mattias.

Vad marknaden beträffar har det hänt 
en hel del även där på senare tid.
– Även om vi har en världsmarknad som 
av effekterna från pandemin spretar mer 
idag där olika segment utvecklas åt olika 
håll, så ser vi en fantastisk utveckling, 
inte minst vad det gäller omställningen 
till förnybar energi. Elpress skördar just 
nu framgångar på exportmarknaden och 
vi gör allt föratt klara våra kunders höga 
efterfrågan och med varje investerad 
krona ökar vi vår kapacitet. Personalen 
gör ett fantastiskt bra jobb och för El-
press gäller fortsatt lagd strategi och jag 
känner stor tillförsikt att vi fortsätter vår 
tillväxtresa, säger han. 

VD MATTIAS ÖSTMAN
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DET norska bolaget befinner sig fortfarande 
i en etableringsfas. 
– Vi beräknar att vara igång innan jul men 
det är mycket som ska vara på plats innan 
det, konstaterar Pedersen. 

Just nu skrivs alla avtal med norska kunder 
om och man tar fram en prislista i norska 
kronor. Just handel med den egna valutan 
tror John Hugo Pedersen kommer att un-
derlätta mycket för Elpress kunder i Norge. 
– På det här sättet kommer vi närmare våra 
kunder. Handel mellan två norska bolag blir 
rätt och slätt enklare. Dessutom kan vi som 
norskt bolag vara medlem i den norska elek-
troföreningen vilket ger oss en bättre bild av 
marknaden, menar han. 

Arbetet pågår också med att anställa ytterli-
gare en säljare till norska Elpress. 
– Det har inte varit det lättaste att anställa 
under rådande pandemi men jag ser fram 
emot att få presentera en ny medarbetare 
i nästa nummer av tidningen, säger John 
Hugo Pedersen.

Elpress startar 
bolag i Norge
Efter 16 år på den norska 
marknaden startar Elpress 
eget bolag i Norge. 
– Här har vi en stabil kundport-
följ och en god marknadsandel, 
på vissa produkter är vi till och 
med marknadsledande, säger 
John Hugo Pedersen som är 
Area Manager i Norge. 

JOHN HUGO PEDERSEN
Area Manager Norway 

+ 47 91 68 55 02  
hugo.pedersen@elpress.se

ELPRESS HAR EN FANTASTISKT FIN  
UTVECKLING TROTS RÅDANDE PANDEMI



Ökar styrkan och kapaciteten /ELPRESS NEWS

3

Hur ska vi uppnå våra mål?
Varje år erbjuds ett 20-tal 
medarbetare att göra en häl-
soprofilbedömning och samtlig 
personal erbjuds ett friskvårds-
bidrag för att finansiera egna 
friskvårdsinsatser.

I slutet av 2019 ställdes fyra 
frågor till alla medarbeta-
re om vilka insatser de 
ville att arbetsgiva-
ren erbjuder, och 
utifrån svaren har 
olika nya och gamla 
aktiviteter sjösatts, 
trots Covid-19.

• Kontorscyklar testades un-
der våren och några har köpts in.

• Stegräknartävling pågick under 
5 veckor, från 17 februari till 22 
mars, 66 medarbetare deltog från 
USA, Danmark, Tyskland, Norge, 
Finland och Sverige 

• Under sommarmånaden juni 
arrangerades tipspromenader 
kring två av fastigheterna där 

vi är verksamma i Kramfors 
och Frånö, det blev totalt 210 
promenader

• Varje tisdag erbjuds gemensam 
gruppträning med instruktör, 
fokus på rörlighet, kondition och 
styrka

• Varje onsdag finns tid i 
tennishallen för spel av 

badminton eller tennis

En annan insats för 
att uppnå målen 
är att erbjuda en 

grupp medarbe-
tare tillgång till en 

personlig tränare under 
fem månader. Under våren/
sommaren deltog åtta personer 
och vid utvärderingen i oktober 
visades fantastiska resultat där 
två personer blivit smärtfria och 
övriga gjort olika hälsovinnande 
resultat. Den 15 oktober star-
tade grupp två igång med elva 
personer som under fem måna-
der får tillgång till sin personliga 
tränare. 

ELPRESS SATSAR PÅ HELA HÄLSAN
Elpress har ett antal mål för sin verksamhet kopplade till arbetsmiljö och hälsa, en av dessa är att 
vara en attraktiv arbetsplats med nöjda och friska medarbetare.

De medverkande utsattes för hård träning under gruppaktiviteten, noga 
övervakade av instruktören.

Diplom delades ut till stolta medverkande i Elpress PT-program. Här 
tillsammans med instruktör Tomas Pitkänen och Elpress HR-strateg 
Lena Nordlander.

– KONKRET handlar det om att vi 
bygger en extra våning inne på 
labbet, berättar Peter Larsson 
som är teknisk chef på Elpress.

I Elpress labb utförs typtester av 
alla nya produkter. 
– Här säkerställer vi att Elpress 
lever upp till de krav på elektris-
ka förbindningar som dagens 
standarder kräver, fortsätter 
Peter Larsson.

Ett typtest tar mellan fyra till sex 
månader att utföra. 
– För ett nytt förbindningssys-

tem handlar det om upp till åtta 
tester vilket kan innebära tester 
under flera år innan vi sätter en 
ny produkt på marknaden, säger 
Peter. 

Fördubblad kapacitet kommer 
inte bara att ge kortare ledtider. 
Det befintliga labbet har haft vis-
sa begränsningar vad det gäller 
areastorlekar.
– Nu passar vi även på att upp-
gradera vår kapacitet så att vi 
kan typtesta de allra största are-
orna. Här har det hänt mycket 
på senare år, de största areorna 

som 
näs-
tan 
kommit 
att bli 
standard idag 
var relativt ovanliga 
för bara tio år sedan, 
berättar Peter Larsson. 

ELPRESS DUBBLAR kapaciteten för typtester
Nya användningsområden som vindkraft och solenergi 
har på senare år inneburit ett ökat behov av nya för-
bindningslösningar. För att möta kundernas efterfrå-
gan på nya produkter fördubblar Elpress sin typtest-
ningskapacitet. 
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PRODUKTNYHETER

CASE
ADV.
– ny transportväska till pressverktyg 
PVX1300 och PVX1300C2 med  
livstidsgaranti
EN säkrare, tåligare och mer lätthanterlig väska för Elpress 
pressverktyg PVX1300 och PVX1300C2. CASE ADVANCED klarar 
av de allra tuffaste förhållanden. Väskan är IP67-klassad, tål 
damm och kraftiga stötar. 
Draghandtag och hjul på väs-
kan underlättar för använda-
ren att ta med sig verktyget 
med rätt tillbehör.

E-nummer: 1664120
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PRODUKTNYHETER
– med förgängade skruvar 1kV
Skruvkabelskor
EGENSKAPER
• passar till både Al och Cu, klass 1 och klass 2 kabel
• förgängade brytskruvar för enkel hantering
• kabelskorna är av bimetall för bästa kontakt vid installation

Kabeltyper mm2

kV Skruvkabelsko E-nummer
Skärm- 
ledare

Skärmledare
(fyllnads-bit köps separat)

L  
mm

W  
mm

L1  
mm

ø D  
mm

ø d 
mm

N
mm

 
Skruvrund sektor

10-50 10-50 1 SL50N-10-12 0812544 10-35 80 24,5 41 23 16 12,5 M10, M12*

35-95 35-95 1 SL95N-10-12 0812545 57-95 16-50 (SC95N/PEN) 98 27,3 52,5 17 10,7 12,5 M10, M12*

120-240 120-240 1 SL240N-10-12 0812546 29-146 (SC240N/PEN) 144,5 31,5 89 33,0 24,5 15 M10, M12*

* reduktionsbricka medföljer

TS1300
- bordsstativ till presshuvud DV1300C2 
och V1300C2-AL
TS1300 är ett bordsstativ som kan användas tillsammans med presshuvud 
DV1300C2 och V1300C2-AL. Bordsstativet är framtaget för operatörer med hög-
frekvent användning av C2-presshuvudet. Med hjälp av bordsstativet får man en 
stabil, säker och enkel användning av C2-presshuvudet. 

Bordsstativ monterat tillsammans 
med presshuvudet DV1300C2 för 
pressning av koppar 10-400 mm².

Bordsstativ monterat tillsammans med presshuvudet V1300C2-AL 
för pressning av aluminium 16-400 mm²*. Fjäderbelastade kolvar 
som frigör hylsan efter pressning.

• Justerbart anhåll ingår.
• Elpress presshuvud används 

med pumpen PS710.

• Justerbart anhåll ingår.
• Elpress presshuvud används med pumpen PS710.

TS1300CU TS1300AL

* Gäller för runda ledare.

TS1300CU E-nummer: 1640088
DV1300C2 E-nummer: 1661325

TS1300AL E-nummer: 1640089

KUNDSUPPORT
support@elpress.se
+46 612 71 71 70

VILL DU VETA MER OM 
VÅRA PRODUKTER?
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I takt med att kopparpriset 
gått upp har produktmixen 
förändrats.
– Kunderna väljer i allt större 
utsträckning aluminium på 
”raksträckorna” i sina installa-
tioner men i ändarna vill man 
fortfarande ha kopparkabel 
eftersom den är mer flexibel 
för sluttampen av installa-
tionen. Här behövs alltså en 
övergång mellan aluminium 
och koppar, en kabelsko som 
kräver mer svarvbearbetning 
än den som är gjord av bara 
koppar eller aluminium, men-
ar Torbjörn Norell.

Det är framförallt exportmark-

naden som driver på efter-
frågan.
– Det har inneburit en över-
rumplande efterfrågan för 
vår del, konstaterar Torbjörn 
Norell.

Om fordonsindustrin backat 
under pandemin har satsning-
en på miljön fått ett enormt
uppsving. Omställningen till 
förnybar och fossilfri energi är 
ett arbete som pågår överallt 
idag och skapat stor efter-
frågan på Elpress produkter 
globalt.
– Fram till årsskiftet har vi in-
vesterat i en stor robotmatad 
hydraulisk press och tre nya 

svarvar samt anställt 4-5 nya 
medarbetare. Dessa investe-
ringar är en bra början men 
långt ifrån tillräckligt för att 
möta den efterfrågan vi ser 
idag, därför planerar vi för yt-
terligare investeringar framåt, 
menar Torbjörn Norell.

Snabb leverans
I vanliga fall är leveransti-
den för en svarv omkring ett 
halvår.
– Men vi hade sån tur att en 
leverantör, på grund av en 
tidigare felbeställning av en 
annan kund, kunde leverera 
två svarvar inom åtta veckor 
och ett litet familjeföretag 

i Umeå, bara 200 kilome-
ter från fabriken i Kramfors 
kunde installera robotarna, 
berättar Torbjörn.

Elpress höga krav på kvalitet 
är självklar när produktionen 
nu ökar markant.
– Vi tullar aldrig på kvalitén. Vi 
kollar varje enskild bimetallka-
belsko genom att göra ett
stresstest och en avsyning. 
Kvalitetskontrollen visualise-
rar vi för kunden genom det 
lilla ”E” som finns stämplat i 
koppardelen av kabelskon, 
något vi självklart fortsätter 
att göra, försäkrar Torbjörn 
Norell.

Kraftig investeringsfas för produktion 
av bimetallprodukter 
På senare tid har Elpress försäljning av bimetallprodukter ökat dramatiskt.
– Med två nya svarvar som matas av maskinrobotar, kommer vi kunna korta ledtiderna
för de här viktiga produkterna. Fram till årsskiftet har vi i stort sett fördubblat vår produktion 
jämfört med förra året, säger Torbjörn Norell som är produktionschef på Elpress.
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MORGONEN börjar, som för 
de flesta, med att kolla mailen. 
Det kan vara supportfrågor 
från kunder, interna förfråg-
ningar från Elpress säljare eller 
mail som rör de pågående 
teknikprojekten. För dagen 
har Hendrik nio mappar med 
aktuella projekt liggandes på sitt 
skrivbord. Och så naturligtvis, 
den obligatoriska kaffekoppen.
– Det gäller att på ett rättvist 
sätt rangordna mailen, vilka är 
mest akut och kräver omgå-
ende svar. Exempelvis kan ett 
mail från vårat USA-kontor vara 
något som man prioriterar högt 
på grund av tidsskillnaden. Man 
vill inte att deras svar till en 
kund ska ta lång tid bara för att 
vi sitter på andra sidan jord-
klotet, svarstiden till kunderna 
i USA ska vara lika snabb som 
till de nordiska kunderna, säger 
Hendrik.

I mailkorgen förekommer det 
även mail från produktionsverk-
samheten, det kan vara frågor 
kring måttsättningar eller dylikt 
på ritningar. Då gäller det att 
vara snabb med att svara, eller 
helt enkelt gå ut i produktion 
till maskinoperatören för att på 
plats stämma av ritningen. Det 
händer ofta att Hendrik tar råd 
från maskinoperatörerna innan 
han börjar rita upp en produkt 
i datorn. Det är ju de som sitter 
på den absolut bästa kunska-
pen om vad som går att tillverka 
i maskinen, samt hur man gör 
det på bästa sätt. 
– Samarbetet mellan teknikav-
delningen och produktion är 
oerhört viktigt och ett absolut 
måste för att vi ska kunna 
tillverka de produkter vi gör 
med högsta kvalité. Det går 
inte att köra några genvägar, 
noggrannhet är A och O, säger 
Hendrik.

En annan del av Hendriks 
dag kan bestå av olika tester i 
Elpress laboratorium. Idag var 
det test av en hydraulslang på 
en av Elpress pumpar som stod 
på schemat. En annan dag kan 
det vara nya komponenter som 
ska testas, man gör flera olika 
kontroller för att se att produk-
ten fungerar som den ska enligt 
givna normer. I laboratoriet 
görs även långtidstester, det är 
när man med växelström åldrar 
en pressad förbindning.

Testet görs i flera steg, man 
värmer upp och kyler ner för-
bindningen om vartannat och 
däremellan gör man flera kort-
slutningstester. Kontinuerligt 
under långtidstestet, som tar 
ca 4-6 månader, görs kontroller 
av förbindningen som loggas 
för noggrann uppföljning. När 
förbindningen genomgått minst 
1000 cykler görs en slutkontroll 
att den fortfarande håller stan-
darden enligt IEC61238-1. Om 
förbindningen INTE gör det så 
påbörjas en analys av vad som 
hänt, har man pressat för lite 
eller för hårt, måste verktyget 
som använts anpassas eller vad 
är orsaken? Viktigt att kombina-
tionen ledare-förbindning-verk-
tyg fungerar ihop, allt för att 
kunna tillverka en förbindning 
med bästa kvalitén.

Att vara med hela vägen, från 
en prototyp på ritningsstadiet, 
genom tester i EL-Labb, tillverk-
ning i produktion och slutligen 
till en färdig produkt är det som 
Hendrik tycker är mest givande i 
sitt arbete på teknikavdelningen.

En dag med en 
KONSTRUKTÖR
Den ena dagen är inte den andra lik, när man 
stämplar in på morgonen vet man aldrig hur 
arbetsdagen kommer se ut. Det är det som gör 
jobbet på Elpress teknikavdelning så intressant 
säger Hendrik Klein, konstruktör på Elpress.

Det går inte att köra några gen-
vägar, noggrannhet är A och O
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VID stoppet beräknas cirka 800 
personer vara på plats, vilket 
kräver en oerhörd planering av 
alla inblandade för att allt ska 
fungera. Speciellt med tanke 
på den Coronapandemi som 
fortfarande pågår. Folkhäl-
somyndighetens rekommen-
dationer ska följas, avstånd ska 
hållas och noggrannhet med 
hygienen ska skötas.
En av de som utförde jobb 
under stoppet var Midroc 
Electro, ett företag som erbjud-
er tjänster inom elinstallation, 
instrument, security, hiss, fastig-
hetsautomation och mekaniskt 
underhåll. 

Deras huvudsakliga uppgift 
under stoppet var översyn 
av el- och industrimontage 
och de hade 30 man på plats 
vid Husums pappersbruk. 
Inför stoppet gjorde Midroc 
en inventering av verktygen 
som skulle användas, bland 
annat pressverktyg ur Elpress 
1300-system; Vad har vi? Vad 
behöver vi? Saknas nåt? 
Ulf Hållberg, avdelningschef vid 
Midroc Electro i Örnsköldsvik, 

lyfter fram en av fördelarna 
med att använda Elpress 
verktyg. 
– Vi har en oerhört bra och lång 
relation med Elpress säljare 
Sune Dahlberg, och närheten 
till produktionen i Kramfors 
är mycket värt. Om det kör 
ihop sig och vi snabbt behöver 
hjälp är Elpress inte långt bort 
och kan enkelt hjälpa oss med 
leverans av det vi behöver eller 
service av ett verktyg.

Inför stoppet kontaktades 
Elpress säljare då ett speciellt 
kapverktyg behövdes, HKL85, 
och vid en av sina kundresor le-
vererades verktyget på plats till 
Midroc i Örnsköldsvik av Sune.
– Vi har en resa att göra fram-
ledes säger Ulf, vi behöver göra 
en större inventering av ALLA 
våra verktyg och där ser vi att 
Elpress kan vara till stor hjälp 
med att ge oss råd över vad 
som behöver uppdateras, skick-
as på service osv. Det är viktigt 
för oss att vi har rätt verktyg för 
de arbetsuppgifter som ska gö-
ras, och där är Elpress mycket 
bra säger Ulf.

Midroc Electro AB Örnsköldsvik 
har fullt upp med planerade 
”stopp” i fabrikerna
Vid Husums pappersbruk, tre mil norr om Örn-
sköldsvik, tillverkas cirka 400 000 ton kartong 
och 250 000 blekt kraftliner per år. Fabriken 
ägs av Metsä Board, ett börsnoterat finländskt 
skogsindustriföretag. Under vecka 39 pågick 
ett så kallat ”stopp” i fabriken då underhåll och 
besiktning av maskiner görs. Arbetet utförs av 
flera olika underleverantörer.

HKL85
Hydraulisk handkabelsax för klippning av kraftkabel och linor. 
Area upp till 85 mm².

E-nummer: 1621415

Trevligt med nöjda kunder, den här gången 
var det Skellefteå El- och Energiteknik!

Följ Elpress 
på LinkedIn!

VI LEVERERAR DAGLIGEN 
3,5 - 4 TON 
KABELFÖRBINDNINGAR 
OCH VERKTYG, HÖGSÄSONG

CA 7 TON

– VISSTE DU ATT –

?
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VISST innebar Coronapandemin 
ett tillfälligt bakslag för Elpess i 
Indien, men inget ont som inte 
har något gott med sig konsta-
terar Sumit Sharma. 
– Det snabba utbrottet av 
Covid-19 lärde oss att anpassa 
oss till den nya situationen 
samt hantera nya utmaningar. 
En landsomfattande lockdown 
stoppade nästan all ekonomisk 
aktivitet under några månader. 
Det påverkade konsumtio-
nen och investeringarna på 
marknaden negativt och vi såg 
naturligtvis en tillfällig dipp i 
verksamheten, berättar han. 
Elpress nya säljare, Suraj Oli, han 
knappt börja jobba innan han 
blev satt i karantän i sitt hem. 

Elpress India anpassade snabbt 
sitt sätt att interagera med 
kunder och kollegor. 

– Självklart gjorde vi allt för att 
undvika fysiska möten och upp-
rätthålla social distans. Vi har till 
exempel varit helt beroende av 
online-videomöten, webinarier 
och telefonmöten i våra interna 
och externa möten. Dessa 
metoder har nu normaliserats 
som alternativa sätt att utföra 
rutinmässiga jobb och vi har lärt 
oss en hel del av situationen, 
menar Sumit Sharma. 

Covid-19 betonade bland annat 
behovet av en starkare närvaro 
på nätet. 
–  Det har resulterat i en ny 
hemsida där vi ännu tydli-
gare kan marknadsföra våra 
erbjudanden. Den nya El-
press-webbplatsen är fräsch, 
djärv och mer användarvän-
lig produktsök, säger Sumit 
Sharma. 

Innan slutet av detta räken-
skapsår beräknar han att 
verksamheten återgått till sin 
ursprungliga tillväxtnivå. 
– Vi är inne i en mycket positiv 
trend då Indiens regering – 
med ambitionen att få Indien 
till snabbare tillväxt – strate-
giskt har identifierat ett antal 
marknadssegment som viktiga 
sektorer för att främja en fort-
satt industriell tillväxt i Indien, 
berättar Sumit Sharma.

Det handlar om just de segment 
som Elpress India vänder sig till 
idag, nämligen fordon (järnvägar 
och bilar), förnybar energi och 
elektriska maskiner. 
–  Regeringens nya system, policy-
er och initiativ driver utvecklingen 
på marknaden. Vi strävar självklart 
efter att utnyttja den enorma po-
tentialen i dessa positiva trender.

På lite längre sikt förutser vi 
enorma möjligheter för Elpress 
India, menar han. 

Redan idag har Elpress en posi-
tion som ett ledande internatio-
nellt varumärke på den indiska 
marknaden. 
– Vi är kända som pionjärer 
inom vårt område och mycket 
uppskattade av våra kunder, 
menar Sumit Sharma.

LJUS FRAMTID FÖR INDIEN 
I snart ett decennium har Elpress gjort affärer i Indien som – trots Covid-19 – är en av de mest 
kraftfulla ekonomierna i världen under tillväxt.  
– Det är en ljus och attraktiv marknad där vi utforskar våra affärsmässiga tillväxtmöjligheter, 
menar Country Manager Elpress India, Sumit Sharma. 

Elpress India består också av:
• Två viktiga distributörer som tillgodoser 

hela den indiska marknaden. Inom en 
snar framtid planerar Elpress India för att 
lägga till fler distributörer. 

• En välutbildad, kvalificerad och erfaren 
servicepartner för reparation av  
Elpress-produkter. 

• En försäljnings- och applikationsingenjör 
i support-roll.

Elpress India; säljare Suraj Oli och Country Manager Sumit Sharma.
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GEMENSAMT för tex vindkraft-
verk och radiobasstationer är 
att de som regel placeras i öp-
pen och förhöjd terräng. Instal-
lationerna blir också allt högre 
vilket gör att de blir extra utsat-
ta för blixtnedslag. Att ge dessa 
installationer ett bra skydd mot 
både direkta och indirekta blixt-
nedslag är viktigt. Det handlar 
om stora ekonomiska värden 
samtidigt som det ställs höga 
krav på personskydd. Dessa två 
snabbväxande branscher visar 
på betydelsen av bra jordning 
och rätt utförda jordtag, och 
Elpress djupjordningssystem 
har många fördelar.

När Elpress System Djupjord-
ning utvecklades togs det fram 
mot ett antal förutsättningar för 
hur systemet skulle vara kon-
struerat och vilka fördelar det 
skulle ge jämfört med alternati-
va jordningssystem. Några av de 
viktigaste målen var att:
• systemet inte skulle ha några 

skarvar
• det skulle ha lång livslängd 

med ett bra skydd mot kor-
rosion

• det skulle vara okomplicerat 
med få ingående delar

• det skulle ge full kontroll av 
jordlinan under neddrivningen.

• ge möjlighet att kontinuerligt 
mäta jordtagsresistansen i 
samband med neddrivningen.

– Ett bra jordtag är viktigt och 
den snabba utvecklingen i 
samhället med exempelvis en 
snabb utbyggnad av vindkraften 
och allt fler radiobasstationer 
gör att jordtagen och valet av 
jordningssystem har stor bety-
delse. Ett felaktigt konstruerat 
jordtag kan resultera i skador 
på dyrbar utrustning men också 
personskador. Samtidigt ställs 
det krav på att jordtag ska 

kunna färdigställas på ett kost-
nadseffektivt sätt och att de har 
lång livslängd. De här kraven, 
tillsammans med rätt utbildning 
för användarna, blir allt tydligare 
på dagens marknad och det gör 
Elpress djupjordningssystem 
till ett tryggt och säkert val med 
mycket bra totalekonomi, säger 
Elpress VD Mattias Östman.

Få delar ger en säker och 
okomplicerad djupjordning
Vindkraftverk och radiobassta-
tioner är två högaktuella app-
likationsområden för Elpress 
System Djupjordning, men 
systemet används också för att 
skydda exempelvis ställverk, 
transformatorer samt tekniska 
installationer längs järnvägsnä-
tet både i Sverige och utom-
lands. 

Trots att jordning och jordtag 
är viktigt som egendomsskydd, 
personskydd och även åskskydd 
menar Mattias Östman att det 
krävs mer information och en 
ökad kunskap inom området.
– Ibland ser vi att det finns 
en osäkerhet hos exempelvis 
entreprenörer, installatörer och 
beställare om hur jordtag ska 
vara utformade och vilken typ 
av system som ska väljas. Det 
här gör att vi måste arbeta ännu 
aktivare och informera om vilka 
krav som bör ställas på jordtag 
i ett högteknologiskt samhälle. 
Vår känsla är att detta teknikom-
råde hamnat lite i skymundan 
och det vill vi försöka ändra på. 

Principen för jordtag är att det 
är en i marken förlagd ledare 
vars uppgift är att avleda elek-
trisk ström från installationer 
och anläggningar som är an-
slutna till jordtaget. Överspän-
ningar som kan uppstå av olika 
skäl leds alltså ner i marken så 

att de inte orsakar skador. Ett 
jordtag kan antingen anläggas 
genom ytjordning där en ledare 
läggs längs med marken, eller 
via djupjordning som med 
Elpress system där jordelektro-
der drivs ner i marken. Mattias 
Östman pekar på en stor fördel 
med djupjordning jämfört med 
jordag som läggs på ytan paral-
lellt med marken.
– Markens elektriska lednings-
förmåga är till stor del beroen-
de av andelen salthaltigt vatten. 
Vattnet i djupare liggande 
markskikt har som regel högre 
salthalt än vattnet i ytskikt, och 
ju högre fuktighetshalt i marken 
desto bättre blir ledningsförmå-
gan. Med vårt djupjordningssys-
tem kommer man ner till grund-
vattennivån och man slipper de 
nackdelar som ytjordning har 
och där ledningsförmågan kan 
påverkas kraftigt och variera 
vid väderomslag. Kyla och frost 
ger exempelvis en markant 
påverkan på ledningsförmågan. 

Då elektroden vid djupjordning 
placeras djupt slipper man de 
negativa effekterna av föränd-
ringar i markens fuktighet och 
temperaturväxlingar. 
Elpress produktchef Sven 
Behring lyfter fram få delar 
som en viktig styrka. System 
Djupjordning är uppbyggt av 
endast fem komponenter: en 
härdad stålspets, ett främre 
rör, förlängningsrör, en jordlina 
samt slagnacke eller slaghylsa 
för neddrivningen.
– Få delar ger en enkel funktion. 
Jordlinan som kan vara av mjuk 
eller hård koppar, sticks in i 

den härdade stålspetsen och 
kläms fast av det främre röret. 
Förlängningsrören är försed-
da med styrpinne som under 
arbetet med neddrivningen 
skjuts in i det föregående röret. 
När nedrivningen är klar dras 
det sista förlängningsröret upp 
och kan därefter återanvändas, 
förklarar Sven Behring.

Den härdade stålspetsen gör 
att systemet ofta används i krä-
vande miljöer som i alperna och 
i fjällområden där det kan finnas 
mycket sten. Under åren har 
Elpress rör kortats från 1 meter 
till 0,8 meter för att underlätta 
arbetet oavsett om nedrivning-
en sker med en slagmaskin 
eller slägga och slaghylsa. Vissa 
anpassningar har också skett 
till nya generationer av slagma-
skiner.

Alltid full kontroll på jord- 
linan vid neddrivningen
Sven Behring trycker lite extra 
på tre fördelar med djupjord-
ningssystemet. En mycket viktig 
fördel är att man vid nedrivning-
en alltid har full kontroll över 
att jordlinan och stålspetsen 
följs åt.
– Om nedrivningen sker i mark-
förhållanden med mycket sten 
kan det med andra system bli 
så att jordlinan viker av åt sidan 
utan att den som arbetar med 
nedrivningen märker det. Med 
vårt djupjordningssystem upp-
täcker man direkt om jordlinan 
har släppt från spetsen och inte 
följer med. Skulle det inträffa är 
det sedan enkelt att starta om 
arbetet. När nedrivningen är 
avslutad behöver man inte heller 
göra någon efterkontroll som 
med andra system, då Elpress 
djupjordnings system är baserad 
på en skarvlös jordlina gentemot 
andra system som bygger på 

ELPRESS DJUPJORDNINGSSYSTEM 
ger viktiga fördelar i dagens tekniktäta samhälle
Jordning utgör en central del i alla installationer, för såväl drift- och säkerhetsjordning.
Vindkraftverk, radiobasstationer, järnvägens infrastruktur, distributionsnätet, åskskydd och 
blixtavledare är några exempel. 

Vår känsla är att detta teknik- 
område hamnat lite i skymundan  
och det vill vi försöka ändra på.
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skarvade delar som elektrisk 
ledare. Detta spar mycket tid 
och sänker också totalkostnaden 
för ett färdigt jordtag.  

Ytterligare en fördel är att avled-
ningsresistansen kan mätas 
kontinuerligt under nedrivning-
en. Detta gör att nedrivningen 
kan avbrytas när lämpligt 
jordtagsvärde har uppnåtts. 

Möjligheten att mäta resistivi-
teten under arbetets gång blir 
på så sätt en kvalitetssäkring 
eftersom man får en garanti för 
att marken har en bra elek-
trisk ledningsförmåga, och att 
nedrivningen avslutas på rätt 
djup. Att jordlinan inte drivs ner 
längre än nödvändigt spar tid 
men också kostnader. På ett 
sådant sätt används så mycket 

material som nödvändigt men 
så lite som möjligt.   

Den tredje fördelen Sven 
Behring vill lyfta fram är att 
systemet ger ett mycket bra 
motstånd mot korrosion och 
därmed lång livslängd. När en 
kopparlina används som jordli-
na fungerar förlängningsrören 
av stål som offeranod med re-
lativt hög korrosionsström mot 
kopparelektroden. På så sätt 
blir det stålröret som angrips av 
markmiljön istället för koppar-
linan. Andra system som kan 
ha oskyddade kopparstänger 
utsätts ofta för direkt korrosion 
vilket ger en kortare livslängd 
samtidigt som det ställer krav 
på efterkontroller och underhåll 
under drifttiden.

Viktigt att planera platsen 
för jordtaget genom en kon-
troll av markförhållanden 
Även ett bra djupjordningssys-
tem kräver en bra planering 
för att ett jordtag ska fylla sin 
funktion och uppfylla alla de 
krav som ställs på en godkänd 
jordning. Ett huvudkrav är att 
jordtaget har en låg resistivitet 
(10-100 Ωm) och därmed en 
bra elektrisk ledningsförmåga. 
Ett första steg måste därför vara 
att i god tid planera jordtaget 
genom att kontrollera vilka 
markförhållande som gäller vid 
platsen för exempelvis ett vind-
kraftverk, en radiobasstation 
eller ett ställverk.
– Det är oerhört viktigt att man 
kvalitetsdeklarerar markens 
elektriska egenskaper genom 
att mäta markresistiviteten. Sys-
tem Djupjordning är ett enkelt 
och okomplicerat system, men 
det går inte att chansa när det 
gäller val av plats för jordtaget. 
Mätningen kan utföras med en 
metod med ett mätinstrument 
där kontakterna ansluts till fyra 
vertikalt nedrivna metallspett 
som i ett första steg placeras på 
rad med ett avstånd på cirka en 
meter, så kallad wenner-brygga. 
Genom att sedan öka avståndet 
tränger strömmen längre ner 
i marken. På instrumentet kan 
man sedan avläsa resistiviteten 
och man gör som regel också 
approximativa beräkningar, 
förklarar Sven Behring.
Resistiviteten kan variera 

kraftigt beroende på om det 
är markförhållanden med till 
exempel lera, fin och fuktig 
sand, pinnmo, torr eller fuktig 
humus och torrt grus. Genom 
mätningar med olika mätmeto-
der får man alla de besked som 
krävs för en bra planering av ett 
jordtag. Och när platsen väl är 
vald kan avledningsresistansen 
också mätas när neddrivningen 
startar med System Djupjord-
ning.  

Här kan samma typ av instru-
ment används som vid mät-
ningen av markresistiviteten. 
Möjligheten att kontinuerligt 
mäta avledningsresistansen 
med Elpress djupjordningssys-
tem gör det enkelt att avbryta 
arbetet när jordlinan har nått 
ett markdjup med lämpligt 
värde. På så sätt får man ett 
kvalitetssäkrat jordtag och det 
leder många gånger till en lägre 
kostnad jämfört med alternati-
va lösningar för djupjordning, 
som kan kräva ett betydligt mer 
omfattande arbete innan man 
med säkerhet vet att markför-
hållandena på en viss nivå har 
den önskade resistiviteten. Om 
det är besvärlig mark kan flera 
parallella jordtag göras. 

Scanna QR-koden för mer information om 
Jordning på vår hemsida.

SVEN BEHRING
Produktchef Elpress 
 
FRÅGOR? Kontakta Sven
om Djupjordning.
sven.behring@elpress.se 

Slagnacke

Förlängningsrör

Främre rör

Jordlina

Härdad
stålspets
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JONATHAN WANG har varit 
anställd sedan Elpress etable-
rade sig med eget bolag på den 
kinesiska marknaden 2007. Då 
bestod hela arbetsstyrkan av 
två personer, idag har företaget 
åtta anställda. 
– Tidigt identifierade vi vindkraft 
som ett betydande segment 
för Elpress att långsiktigt jobba 
mot och vindmarknaden har 
stadigt vuxit. Inte minst sedan 
den kinesiska regeringen satte 
ett aggressivt mål för förnyel-
sebar energi i landet, berättar 
Jonathan Wang. 

Att ge sig in som en europeisk 
producent på en så konkurrens-
utsatt marknad som den industri-
ella el- och elektronikmarknaden i 
Kina var en stor utmaning. 
– Strategin har varit att nischa 
oss mot kunder som förstår vär-
det av hög kvalitet. Idag är vi ett 
välrenommerat varumärke på 

vindmarknaden i Kina. Kunder-
na uppfattar oss som profes-
sionella eftersom vi levererar 
hög kvalitet och bra service. De 
efterfrågar Elpress kvalité för att 
förbättra sin egen produktions-
kapacitet och ha en hög nivå på 
kvalitén av produkten. 

Ett par veckor in i oktober 
deltog kinesiska Elpress i den 
första mässan sedan utbrottet 
av Covid-19 i början av året. 
– China Wind Power i Peking är 
en global mässa för vindmark-
naden. Det ser ut att bli den 
enda mässa vi deltar i under 
2020, men det blev väldigt 
lyckat för oss med möjlighet att 
träffa många av våra kunder, 
berättar Jonathan. 

Han bedömer att Elpress i Kina 
går en ljus framtid till mötes.
– Den kinesiska marknaden 
är en utvecklingsmarknad och 

under kommande år kommer vi 
att öka både i försäljning och i 
organisation. Trots utmaningen 
med konkurrens från lokala 
leverantörer och det långa av-
ståndet till Europa har vi lyckats 
etablera Elpress produkter med 
stor framgång på Kinamark-
naden. Våra främsta styrkor 
är våra kundanpassningar av 
kabelskor för industriella krav, 
både när det gäller vindkraft, 
industri och kraftgenerering. 
Vi uppfyller specifikationer-
na från våra kunder och vi 
leder också utvecklingen av 
nya produkter, som med vår 
innovation, Elpress patenterade 
DUAL-systemteknik som ger 
bättre elektriska egenskaper. På 
Elpress arbetar vi med starka 
och bestående kontakter, både 
med våra produkter och med 
våra kunder. Elpress är en 
högkvalitativ produkt, menar 
Jonathan Wang.

ELPRESS I KINA HAR VIND I SEGLEN
Efter drygt 13 år på den kinesiska marknaden har Elpress renoverat sina lokaler och gjort plats för 
fler anställda. 
– Det blev väldigt bra. Trots den pågående pandemin växer vi stadigt på den kinesiska marknaden. 
Nu har vi äntligen mer plats för våra anställda menar Jonathan Wang som är platschef på Elpress 
kinesiska bolag.

Våra främsta styrkor är våra 
kundanpassningar av kabelskor 
för industriella krav, både när

det gäller vindkraft, industri  
och kraftgenerering. 

På det nyrenoverade kontoret i Peking arbetar Grace Wu, Zhang Haijun, Zhou Ting, Jonathan Wang, Vivian Lv, James Xu, Lorraine Liu och Shi Yulong.
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NÄR Servicebilen första gången kom på tal 
för snart fyra år sedan föreställde sig Roger 
Andersson en ren servicebil med möjlighet 
att serva verktyg på plats hos kunden. 
– Men ärligt talat förstod jag att vi årligen 
talade om så pass få dagar på resande fot 
att det inte var en särskilt klok investering. 
För oss på serviceavdelningen handlar det i 
praktiken om att vi under några veckor per 
år gör en längre resa för att kontrollera och 
samla in kundernas verktyg, menar han. 

Men om två avdelningar skulle dela på bilen 
då? Det var en idé som snabbt skulle visa 
sig vara väldigt intressant och i det läget 
gick det snabbt från ord till handling. 
– Med Marknadsavdelningen med på 
tåget var det inte längre någon tvekan om 
lönsamheten i det här projektet. Exempelvis 
kan en kund behöva se över sina verktyg 
inför ett större stopp på en industri, med 
vår nya servicebil kan vi tillsammans med 
ansvarig säljare åka ut till kunden och direkt 
på plats göra en inventering av deras verk-
tyg inför stoppet. Är det något som behöver 
bytas ut eller införskaffas inför stoppet så 
löser säljaren det, och är det några verktyg 
som behöver service så görs det på plats 
och kunden har sina verktyg kontrollerade 
och klara inför stoppet på industrin.

Bilen står idag parkerad i Kramfors och 
är till 80 procent uppbokad av marknads-
avdelningen för bland annat kundbesök 

och mässor. Med fyra sittplatser finns det 
möjlighet att sitta ner och erbjuda kunder 
visningar på en utdragbar skärm. 
– Invändigt är designen flexibel så att när vi 
på serviceavdelningen använder bilen byter 
vi bara ut ett antal rack så att vi får med 
oss den utrusning vi behöver för att serva 
kundernas verktyg, berättar Roger. 

Tanken är dock inte att servicebilen ska vara 
en ambulerande servicebil. 
– Vi kommer att kunna reparera en del 
verktyg direkt på plats, men är det många 
verktyg bör kunden skicka sina verktyg med 
Schenker till serviceverkstaden i Kramfors, 
säger Roger. 

Upphämtning av verktyg är uppskattat av 
många kunder och Roger betonar även det 
serviceavtal Elpress har med Schenker som 
innebär att du som kund när som helst un-
der året kan boka en upphämtning av ditt 
verktyg för reparation eller kalibrering. 
Scanna QR-kod så kommer 
du direkt till vårat service-
formulär för upphämtning 
av ditt verktyg.
Fyll i returformuläret så 
ordnar Elpress resten.
– I slutänden handlar det om de säkra 
förbindningar vi sätter på marknaden, där 
verktyget måste uppfylla utgiven funktion 
och det ska vara enkelt för våra kunder att 
underhålla sina verktyg, menar han. 

Elpress kombinerade Service- och marknadsbil har äntligen 
blivit verklighet. 
– Det är en efterlängtad lösning som kommer gynna vårt 
arbete på fältet, menar servicechef Roger Andersson. 

Håll utkik efter Servicebilen 

På LM Kolding har Elpress Danmark etable-
rat sitt första butikskoncept.

Elpress butikskoncept på Ahlsell i Almedal.

ELPRESS
BUTIKS-
KONCEPT
DET nya butikskonceptet har fokus på att 
göra det lättare för kunden att hitta rätt 
förbindning och verktyg.
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Orderkontoret till din tjänst
Framför sin dator på orderkontoret märkte Teamleader Emma Duvemo av den annalkande 
pandemin i ett tidigt skede. 
– Ungefär samtidigt som dagstidningarnas rubriker kom att handla allt mer om coronaviruset 
märkte vi av en lägre orderingång än normalt, bland annat var det bilindustrin som vek, upp-
fattade hon det som.

–  I takt med att människor per-
mitterades märkte vi hur man 
började jobba halvtid på många 
företag och under en period var 
det påtagligt att vi hade mindre 

att göra, berättar Emma.
Orderkontoret i Frånö, strax ut-
anför Kramfors, tar emot ordrar 
och registrerar dessa, de agerar 
också teknisk support och stöt-

tar dessutom säljarna i arbetet 
med att ta fram offerter. 
– Men när säljarna inte kun-
nat träffa kunderna fysiskt på 
samma sätt har vi märkt att de i 

större utsträckning tar fram sina 
egna offerter. Detta bidrog också 
initialt till en lägre belastning för 
orderkontoret, förklarar Emma.
Men redan efter semestrarna 
återgick allt till det normala igen. 
– Idag har vi en situation där 
efterfrågan är större än utbudet 
på vissa produkter. Internt vet 
jag att vi gör allt som står i vår 
makt för att öka produktionen 
på just de här kabelskorna som 
det är frågan om så jag ser fram 
emot att vi snart ska kunna 
tillgodose kundernas behov, 
säger Emma. Bland annat har 
maskininvesteringar gjorts i 
produktion, (se separat artikel 
på sid 6).

Nöjda kunder är såklart det som 
kännetecknar en riktigt bra dag 
på orderkontoret. 
– En vanlig dag har vi mellan 50 
och 100 obesvarade mail när vi 
kommer till arbetet på morgo-
nen sen rullar det in förfråg-
ningar och ordrar under hela 
dagen, berättar Emma. 
Systemet som orderkontoret 
arbetar i är helt transparent, 
alla har tillgång till samma inbox 
och förfrågningarna besvaras i 
tur och ordning. 
– Vi är alla inloggade i systemet 
som fördelar både inkomman-
de samtal och skriftliga förfråg-
ningar på oss sex personer 
som arbetar på orderkontoret. 
Den ena dagen är sällan den 
andra lik. 
– Framför allt tycker jag om 
att arbetsuppgifterna är av 
olika karaktär men roligast 
är det såklart när vi kan lösa 
våra kunders problem på ett 
snabbt och effektivt sätt, men-
ar Emma Duvemo.

– Idag har vi en situation där 
efterfrågan är större än utbudet 

på vissa produkter.

Orderkontoret består av Emma Duvemo, Juha Vainionpää, Yvonne Mattsson,  
Sofia Eriksson, Andreas Pallin och Julian Nordlander.
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VIKTIGT MED BRA PRODUKTINFORMATION TILL VÅRA KUNDER 
- både i tryckt och digitalt media

Hitta rätt verktyg till 
din förbindning 
MED hjälp av Elpress ”Tool search” 
på hemsidan kan du få information 
om vilka backar, dorn, matriser, 
pressverktyg och pumpar du kan 
använda tillsammans med kabel-
skor/skarvhylsor för att göra en 
kontaktpressning enligt System 
Elpress. Scanna QR-koden nedan 
för en enkel lathund över hur du 
enkelt använder funktionen.

ETT första steg för att digitalisera vår infor-
mation var att bygga upp ett PIM-system 
(Product Information Managment System). 
I systemet ligger bland annat alla bilder, 
egenskaper, ETIM-data, katalogtexter, 
ritningar som är kopplat till våra produkter. 
Systemet hämtar även viss produktdata 
från vårat affärssystem. Från systemet görs 
export bland annat till vår hemsida och till 
layoutprogrammet InDesign för produktion 
av vår tryckta och digitala katalog.

Tryckt katalog fortfarande aktuellt
Att få till alla mallar för katalogproduktion 
har varit mer tidskrävande än vi trodde när 
vi startade projektet. 
När man producerar kataloger utifrån 
den här typen av system så blir man lite 
begränsad i möjligheten till att göra en fri 
layout, utan man arbetar mer med färdiga 
mallar länkat till informationen i PIM-sys-
temet. 
– Tycker ändå att vi har lyckats bra med att 
visualisera våra produkter på ett snyggt 

sätt i våra kataloger, samtidigt som infor-
mationen ska vara tydlig och lätt att förstå, 
säger Nicklas Stavbom som precis skickat 
den engelska katalogen till tryck.

Hemsidan snabbare och säkrare
En annan kanal som PIM-systemet förser 
med information är Elpress hemsida. 
Under september månad gjordes en flytt 
av hemsidan till en DXP-lösning (Digital 
Experience Platform). En molnlösning som 
bland annat ska göra sajten säkrare och 
snabbare.  
–Vår kinesiska sajt har haft en del pro-
blem med laddningstider, med denna nya 
lösning kommer vi få en bättre tillgänglig-
het även för våra kinesiska kunder, säger 
webmaster Jeanette Rönnberg. 

I samband med molnlösningen gjordes det 
en release med att visa produktdatat från 
PIM-systemet på samtliga språk. Elpress 
sajt finns nu tillgänglig på nio språk, och 
fler är på gång.

Att våra kunder lätt ska 
hitta rätt information om 
våra produkter är vik-
tigt för oss och något vi 
arbetar kontinuerligt med 
att utveckla och förbättra. 
Den digitala miljön som 
vi alla vistas i numera 
ger stora möjligheter 
att tillgodose kundernas 
behov på information, 
och framförallt med den 
yngre generationen kom-
municerar du nästan bara 
digitalt med idag.
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Tävling
Svara rätt på våra 3 frågor så har du chansen att vinna en ståltermos 
med 2 tillhörande termosmuggar. Vi lottar ut 3 set bland de rätta svaren.

FRÅGOR
1. I vilket land har Elpress under hösten startat ett eget bolag?
1. Finland
X. Island
2. Norge

2. Hur många komponenter består Elpress System Djupjordning av?
1. 7 delar
X. 5 delar
2. 3 delar

3. Vad heter platschefen för Elpress i Kina?
1. Yuefei Wang
X. Jonathan Wang
2. Zhang Wang

SKICKA DITT SVAR SENAST 11/12 TILL: 
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors
eller via mail till: jeanette.ronnberg@elpress.se
Rätt svar och vinnare presenteras på
vår hemsida www.elpress.se den 17/12.

Elpress AB, Box 186, SE-872 24, Kramfors 
Industrivägen 15, SE-872 32, Kramfors

  +46 612 71 71 00          sales@elpress.se

YouTube LinkedIn

Viktigt med samverkan och kunskap
FÖR att nätverka och samverka med expertis inom våra segment har 
Elpress valt att ansluta sig till organisationer som arbetar med bland 
annat forskning och utveckling inom sina respektive områden. 
De senaste organisationerna som Elpress anslutit sig till är dessa:

 The German Railway Industry Association

 The German Wind Energy Association

 Global Wind Energy Council

NU finns en uppdaterad version av vår katalog 

för segmentet Electrical Machines.

Beställ ditt tryckta 

exemplar, eller

bläddra i den 

digitala katalogen.

NY KATALOG

Electrical Machines

”Min första tid har varit lärorik och spännande, jag har mött mycket 
glädje och entusiasm bland både kunder och kollegor”


