


Elektroproduktion AB

Niklas Larsson
VD och Ägare
046-70 82 11
Niklas.Larsson@elektroproduktion.com

Elektroproduktion AB är en av Sveriges ledande leverantörer av elkraftsutrustning. Vi 
är verksamma i branschen sedan 1994 och har en enorm styrka som bygger på hög 
kompetens och kvalitet. 

Vi tillverkar, levererar och platsmonterar ställverk, centraler och automatikskåp samt 
erbjuder en stor mängd andra elkraftprodukter. Här kan vi självklart även leverera 
kompletta lösningar på elkraftanläggningar.

Vårt erfarna team har en gedigen kunskap  av konstruktion, tillverkning och utförande 
av alla de tjänster vi erbjuder dig som kund. Alla projekt genomförs med en mycket 
hög servicenivå, helt enligt kundens önskemål.  Våra projektledare ansvarar för 
kontakten  med kunden genom hela projektet. Tillsammans med våra montörer har 
man även ansvaret för all koppling, montering och provning. Föreskrifter och 
standarder följs med mycket stor noggrannhet.

Vi har ett nära samarbete med våra erkänt välrenommerade leverantörer vad gäller 
teknik och utveckling av komponenter och kapslingsmaterial. 

Vi erbjuder både hela anläggningar och enskilda produkter eller tjänster som KNX-
programmering, reläprovning, övertonsmätning, termofotografering, service. 
Du väljer precis det du behöver och det spelar ingen roll om det är smått, stort eller 
väldigt stort. 

Vi har många nöjda kunder inom industrin, institutioner, myndigheter, fastighetsbolag 
och installatörer. 

Allmän behörighet för hög- och lågspänning  är en självklarhet och vi är registrerade 
hos Elsäkerhetsverket.

Anette Särén
Ekonomiansvarig
046-70 82 01
Anette.Saren@elektroproduktion.com

Elektroproduktion har genom åren visat på 
en stark ekonomisk utveckling  och har 
högsta kreditbetyg samtliga år  sedan 2002.

Vi är medlem i föreningen

Vi satsar på kvalitet



Elektroproduktion Fastigheter AB

Ola Larsson
Fastighetsförvaltare
046-70 82 03
Ola.Larsson@elektroproduktion.com

Elektroproduktion Fastigheter AB förvaltar idag 10.500 kvm uthyrbar fastighetsyta på 
Handelsplats Center Syd i Löddeköpinge. 

Löddeköpinge är ett växande område, beläget centralt mellan Malmö, Lund och 
Helsingborg, vilket gör en lokalisering här till ett utmärkt utgångsläge för företag.

Vi har passande lokaler för olika typer av verksamheter i form av kontor, verkstad, 
butik och lager för såväl enmansföretaget som verkstadsföretaget med tyngre 
produktion.

Vi hyr även ut lokaler i ett kontorshotell med representativa mötesmiljöer och 
träffpunkter med en lunchrestaurang i direkt anslutning.

Vi har ett stabilt 
fastighetsbestånd med 

välskötta fastigheter

Transportvägen – Mobilvägen - Produktvägen

Terminalvägen

Kontorshotellet Lunchrestaurang



Vår försäljningsavdelning består av sex mycket erfarna och aktiva säljare med en enorm kunskap inom elkraftbranschen.  
För Elektroproduktion finns det inget projekt som är för litet eller för långt bort för att vi ska kunna åta oss det. Var du än 
befinner dig så finns det möjlighet att träffa någon av våra säljare.

Fredrik Svensson
Säljare, Region SYD
046-70 82 15, 070-394 12 30
Fredrik.Svensson@elektroproduktion.com

Anders Thorén
Säljare, Region VÄST
046-70 82 16, 070-977 19 58
Anders.Thoren@elektroproduktion.com

Mikael Sörensen
Säljare, Region NORR
070-190 00 67
Mikael.Sorensen@elektroproduktion.com

Mickael Mattsson
Innesäljare
046-70 82 06
Mickael.Mattsson@elektroproduktion.com

Andreas Axelsson
Innesäljare
046-70 82 14
Andreas.Axelsson@elektroproduktion.com

Jan Mondec
Försäljningsansvarig
046-70 82 08
Jan.Mondec@elektroproduktion.com

Jan ansvarar för styrning och planering av vårt  säljarbete. Tillsammans med Mickael och Andreas bildar de ett erfaret och 
flexibelt team som sammanställer offerter efter era behov och önskemål. 

Försäljning



Danny Olsen
Projektledare
046-70 82 09
Danny.Olsen@elektroproduktion.com

Tomasz Gicala
Projektledare
046-70 82 29
Tomasz.Gicala@elektroproduktion.com

Fredrik Olsson
Projektledare
046-70 82 07
Fredrik.Olsson@elektroproduktion.com

Joakim Hansson
Projektledare
046-70 82 05
Joakim.Hansson@elektroproduktion.com

Petter Liljenberg
Projektledare
046-70 82 04
Petter.Liljenberg@elektroproduktion.com

Vi har för närvarande sex projektledare . De har ansvaret för projektet från order  till  att anläggningen tagits i drift och är
slutbesiktigad. Ansvarsområdet omfattar projektering, konstruktion, kundansvar, arbetsledning och inköp.  
Fortlöpande utbildning  i standarder, föreskrifter, ny teknik och nya produkter ger en genomgående mycket hög  
kompetensnivå.

Framtida kompletteringar och ombyggnader av levererade projekt hanteras av samma projektledare som ansvarat för 
projektet under tillverkningsskedet.  

Projektledning och konstruktion

Pawel Szczerbinski
Projektledare
046-70 82 17
Pawel.Szczerbinski@elektroproduktion.com



Produktion

Kristof Szczerbinski
Arbetsledare Verkstad
046-70 82 28
Kristof.S@elektroproduktion.com

All produktion sker på Transportvägen 18 i Löddeköpinge på en yta som omfattar 2 800 m².

Edgar Petrosyan
Arbetsledare Verkstad
046-70 82 27
Edgar.P@elektroproduktion.com



Platsmontage / Entreprenader
Våra montörer utför arbeten på plats, oavsett var i Sverige du befinner dig, och monterar just din anläggning på ett 
professionellt sätt. Omfattning av montage utförs helt enligt kundens önskemål.
Mekaniskt monterat, nyckelfärdigt eller något där emellan. 

Mekaniskt montage
Montage av ställverk och eventuella transformatorkapslingar samt skenbryggor. Kunden gör resterande montage.

Nyckelfärdigt
Vi utför kompletta montage med leverans, förläggning och inkoppling av kablage inom ställverksrum och stationer samt 
provning och idrifttagning. Då ingår även konstruktion av hela  ställverksanläggningen, provning, drifttagning, CE-
märkning, medverkan vid besiktningar samt komplett dokumentation.

Centralsjukhuset, Kristianstad
Konstruktion, leverans och montage av hsp-ställverk, transformatorer, lsp-ställverk, kontrollskåp. Leverans av centraler.

Citytunneln, Malmö
Konstruktion, leverans och montage av lsp-ställverk. Montage av hsp-ställverk samt transformatorer.

GA Industrier, Smålandsstenar
Konstruktion, leverans och montage av station med hsp-ställverk samt transformator med lsp-ställverk.



Standard: SS EN 61 439-1/-2
Isolationsmärkspänning: 500 V / 1000 V
Märkdriftspänning: 415 V / 690 V
Samlingsskenor:  Upp till 7100 A
Korttidsström: Upp till 120 kA 1 s
Stötström: Upp till 264 kA

Kapslingsklass: IP20 - IP54

Stativ: Aluzink, t = 1,25 mm
Luckor: Järnfosfatering och ugnshärdad pulverlackering epoxy/polyester
Färg:  RAL 5014 mellanblå (standardfärg), RAL 7035 grå (lagerförs i Danmark)

Lågspänningsställverk EPSS-T

EPSS-T är ett moduluppbyggt ställverkssystem som bygger på Eatons kapslingssystem TABULA
Systemet är modulärt uppbyggt i moduler om 126 mm i alla tre dimensioner.

EPSS-T är uppbyggt av ett heltäckande standardprogram av apparatmoduler som kan kombineras valfritt för optimala 
lösningar. Systemet täcker alla elfördelningsbehov, från stora ställverk med skenbryggor och transformatorkapslingar till 
små golv- eller väggcentraler för DIN-standardiserad materiel. 
Allt tillverkas med samma typ av kapslingsprofiler, dörrar, apparatmoduler och skensystem.



Centraler EPCS-T

Centraler EPCS-E

EPCS-T är ett moduluppbyggt centralsystem som bygger på Eatons kapslingssystem TABULA
Systemet är modulärt uppbyggt i moduler om 126 mm i alla tre dimensioner.
Kapslingsklass IP20 - IP54.
RAL 5014 mellanblå (standardfärg), RAL 7035 grå (lagerförs i Danmark)

EPCS-E är ett moduluppbyggt centralsystem.
Kapslingsklass IP20 - IP43.
RAL 9016 Vit 



Servicevagn

OP-Centraler
Vi konstruerar och tillverkar OP-centraler och MCB-paneler enligt era önskemål . Utförande i rostfritt alternativt lackerade 
kapslingar i önskad kulör. Vi kan ombesörja programmering av PLC utrustning och operatörspaneler efter uppställda krav.

Skånes Universitetssjukhus, Kvinnokliniken, Malmö

Vi har en utmärkt lösning för att koppla förbi en station. 
Servicevagnen levereras komplett med 12 kV- eller 24 kV-fack, motordrivna kabelvindor för att rulla upp gummikabel och 
separat utrymme för verktyg.

Rosenlunds Sjukhus, Stockholm



Hermes, Helsingborg

Entreprenader
Mellanspänningsställverk, 12 – 24 kV
Beroende på anläggningstyp föreslår vi det mest förmånliga mellanspänningsställverket av välkända fabrikat för er anläggning.
Kompaktställverk, gas- eller 1-poligt isolerade, luftisolerade med truck eller kassettmonterade brytare.

Transformatorer
Vi levererar transformatorer av olika fabrikat och utföranden. Gjuthartsisolerade eller oljeisolerade, med eller utan forcerad 
kylning. Transformatorer kan levereras med olika tomgångs- och belastningsförluster. 

Transformatorstationer
Vi erbjuder transformatorstationer i plåt eller betong. Utomhus- eller inomhusbetjänade i många olika utförande och färger.

UPS
Vi levererar och gör ett komplett montage av er UPS-anläggning med fördelningar och mellantransformatorer.

Reservkraftsaggregat
Vi levererar reservkraftsaggregat och samordnar detta med övriga kraftförsörjningssystem. 

Danderyds Sjukhus Olympia, HelsingborgPumas Höglager, Helsingborg Väderstadsverken, Väderstad

SUS i Malmö, Kvinnokliniken SUS i Lund, Strålbehandlingskliniken

Friends Arena, Solna Oljehamnen, Malmö KG Knutsson, Enköping Hermes, Helsingborg

Kristianstad Lagerhusförening Växjö Arena

Lidingö StadshusRica Hotell, Stockholm Kista Centrum

Stockholmsmässan



Swedbank Stadion, Malmö
Konstruktion, leverans och montage av hsp-ställverk, transformatorer, lsp-ställverk, kontrollskåp. Leverans av driftdonskåp

Välinge Invest, Viken
Konstruktion, leverans och montage av hsp-ställerk, transformatorer, lsp-ställverk, kontrollskåp. Leverans av centraler.

Puma, Helsingborg
Konstruktion, leverans och montage av station med hsp-ställverk samt transformator med lsp-ställverk.

Skånes Universitetssjukhus, Strålbehandlingen, Lund
Konstruktion, leverans och montage av lsp-ställverk, UPS-utrustning, kontrollskåp. Leverans av centraler.

Oljehamnen, Malmö
Konstruktion, leverans och montage av container innehållande hsp-ställverk, transformatorer, lsp-ställverk.

Referensanläggningar



Referensanläggningar

Strandmöllen, Ljungby
Samverkansentreprenad. Projektering, konstruktion, leverans och montage av hsp-ställverk, transformator, lsp-ställverk, kontrollskåp.

Trioplast, Smålandsstenar
Konstruktion, leverans och montage av hsp-ställverk, transformatorer, lsp-ställverk, kontrollskåp.

Prioritet Serneke Arena, Göteborg
Konstruktion, leverans och montage av hsp-ställverk, transformator, lsp-ställverk. Leverans av centraler.

Volvo Cars, Göteborg
Konstruktion och leverans av lsp-ställverk och skenbryggor.

Skövde Värmeverk
Konstruktion och leverans av lsp-ställverk (draw-out) och skenbryggor.



Referensanläggningar

Tele 2 Arena, Stockholm
Konstruktion och leverans av lsp-ställverk, kontrollskåp och centraler.

Henriksdals Reningsverk, Stockholm
Konstruktion och leverans av lsp-ställverk (draw-out) och centraler.

Stockholmsmässan
Konstruktion och leverans av hsp-ställverk, transformatorer, lsp-ställverk, kontrollskåp, reservkraftsaggregat och centraler.

Danderyds Sjukhus
Konstruktion och leverans av station, transformatorer, lsp-ställverk, kontrollskåp, intagsskåp och centraler.

Stockholms Lokaltrafik
Konstruktion och leverans av transformatorer och kabelskåp / centraler. 



Referensanläggningar

Gränby Centrum, Uppsala
Konstruktion, leverans och montage av transformator och lsp-ställverk.

Fresenius Kabi, Uppsala
Konstruktion och leverans av lsp-ställverk, kontrollskåpskåp och centraler.

Täby Centrum
Konstruktion och leverans av hsp-ställverk, transformatorer, lsp-ställverk, kontrollskåp och centraler.

Nynäs AB, Depå i Holmsund
Konstruktion och leverans av container innehållande lsp-ställverk och kontrollskåp.

Swedish Space Corporation Esrange
Konstruktion och leverans av lsp-ställverk.

Kulturhuset, Umeå
Leverans av lsp-ställverk och centraler. 

Norrbottens Flygflottilj F21, Luleå
Konstruktion och leverans av lsp-ställverk.

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiw6r738ozSAhVEkCwKHXrsBi4QjRwIBw&url=http://www.gz-hm.com/bwin/bwin_2623315323B52623390293B-+2623245173B2623361943B2623201223B2623279543B56.net+planet+win+365+soccer&bvm=bv.146786187,d.bGg&psig=AFQjCNEasIwVwVq43jxCDJFno2JVjxhifw&ust=1487069276708959


Våra tjänster

• Mellanspänningsställverk

• Lågspänningsställverk

• Transformatorer

• Transformatorkapslingar

• Faskompenseringsutrustning

• Centraler

• Reservkraftsaggregat

• UPS-anläggningar

• Kanalskeneutrustning

• Skenbryggor

• Automatikskåp

• DC-anläggningar

• OP-centraler

• Installationsgolv

•Aluminiuminklädnad

• KNX-programmering

• Reläprovning

• Övertonsmätning

• Selektivitetsberäkningar

• Platsmontage

• Dokumentation av anläggningar

• Kraftentreprenader

• Drifttagning

• Anläggningskonstruktion

• Service

• Termografering

• Jordtagsmätning

• Ombyggnader av befintliga anläggningar

Transportvägen 18
246 42 Löddeköpinge

Telefon:
046-70 82 00

www.elektroproduktion.com

info@elektroproduktion.com

Kontakta oss

http://www.elektroproduktion.com/
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