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Järnbearbetning i Virsbo har anor 
från 1620. Sedan 1934 har man pro-
ducerat stålrör på bruket. I 15 år har 
Rautaruukki Oyj stått som ägare till 
stålrörsproduktionen. Det tar företaget 
med sig när man tydliggör varumärket 
i ny företagsstrategi: Ruukki. 

– Wirsbo Stålrör AB blir till Ruukki 
Sverige AB medan den operativa verk-
samheten förblir densamma, säger eko-
nomichef J-C Enquist.

Den fi nländska stålkoncernen Ruukki, med 
cirka 12 000 medarbetare i 23 länder, bygger nu 
en ny företagsstrategi där en gemensam, tydlig 
och mer lättfattlig helhet ska presenteras för 
kunderna och marknaden. 

Med en gemensam 
företagsbild – ett ansikte 
utåt – och ett vidgat ar-
betsinnehåll för enskilda 
medarbetare skall fram-
gångar skapas för företa-
get och kunderna. 
Personalstyrkan i Ruukki 
Sverige i Virsbo uppgår till ca 220 personer. 
Den planerade utvecklingen bygger på de 
kunskaper och utvecklingsmöjligheter som 
dessa besitter.

Bra läge i Virsbo
För anläggningen i Virsbo innebär det en 
starkare profi lering vad gäller varumärket 
Ruukki. Förändringen syns bl.a. i snygga och 
modernt anpassade arbetskläder i Ruukkis nya 
färger.

– Vår produktionsenhet som framställer 
80 000 ton svetsade stålrör årligen ingår orga-
nisatoriskt i Ruukki Production.  Försäljnings-
enheten, som även svarar för marknadsföring 
av andra produkter som tillverkas inom kon-
cernen och säljer för totalt 1 200 miljoner kro-
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Ruukkis nya genomgripande profi lering ska på sikt ge ökad lönsamhet för hela koncernen och 
därmed ökad trygghet för verksamheten i Virsbo. 

Ruukki ges en ny helhetsbild
nor årligen, ingår i Ruukki Metals, förklarar J-
C Enquist. Verksamheten utvecklas nu i linje 
med koncernens strävan att erbjuda kunderna 
kompletta lösningar som utvecklas särskilt för 
olika kundsegment. På sikt förväntas även 
försäljningsvolym och lönsamheten öka på 
nya kundsegment. Lönsamheten i Virsbo har 
varit god de senaste åren och produktionen har 
aldrig varit större.

Omfattande produktionsutrustning
Ruukkis verksamhet i Virsbo, omfattar två 
produktionsfl öden som baseras på varmval-
sade s.k. ”coils” (plåt i rullar) som i huvudsak 
produceras i koncernens stålverk i Brahestad 
i fi nska Österbotten. Dessa coils spaltas till 
smalare bandbredder och svetsas ihop till 

längre band, som formas 
och svetsas till rör. De 
två fl ödena utgörs av en 
kallformningsprocess 
och en varmformnings-
process.

– I kallbearbetningen 
formas rören i kallt 
tillstånd till färdig di-

mension vilket ger snäva toleranser och höga 
sträck- och brottsgränsvärden, vilket passar 
exempelvis bilindustrin väl. I varmbearbet-
ningen varmsträckreduceras rören till önskad 
dimension vilket innebär en färdig produkt 
som är lättare att efterbearbeta, förklarar 
Carl-Gustav Lindén, teknisk chef i Virsbo.

Efter mer eller mindre omfattande bearbet-
ning efter svets utmynnar produktionsförlop-
pen i färdiga stålrörsprodukter, i form av 
ledningsrör och rör för olika konstruktions- 
ändamål. 80 procent av all tillverkning går 
på export. 

– Koncernens långsiktiga strategi är att ta 
fram nya produkter och kunder även inom det 
industriella bassortiment där anläggningen i 
Virsbo hör hemma, säger J-C Enquist.  
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Uponor Wirsbo AB, med 430 
anställda, producerar i år 
plaströr motsvarande två varv 
runt jorden.

– Bruket i Virsbo har under 
lång tid varit framgångsrikt, 
vi har faktiskt aldrig behövt 
säga upp personal på grund av 
arbetsbrist, säger personalchef 
Lennart Carlsson.

Uponor Wirsbo AB grundades 
redan år 1620 och blev, när stålrör-
stillverkningen startade i mitten av 
1930-talet, den dominerande till-
verkaren av stålrör i Sverige. Efter 
lanseringen av PEX-röret 1972 har 
företaget varit marknadsledande 
i branschen och med den fi nska 
plaströrskoncernen Uponor, med 
4500 medarbetare i 23 länder, i 
ryggen står företaget väl rustat inför 
framtiden. 

Fabriken i Virsbo är Uponorkon-
cernens viktigaste produktionsenhet 
och tillverkar ca 80 miljoner meter 
rör om året var av 85 procent säljs 
utanför Sverige. Tillverkningen har 
ökat med 40 procent de senaste två 
åren. 

Kontinuerlig produktutveckling
Uponor Wirsbo AB utvecklar och 
marknadsför i huvudsak kompletta 
system för värme (golvvärme) och 
tappvatten. De enskilt största mark-
naderna är Norden, Tyskland och 
Nordamerika.

Utveckling av nya produkter 
har varit, är och kommer även i 
framtiden att vara, en ledstjärna 
för Uponor Wirsbo. Målsättningen 

Uponor Wirsbo alltid steget före
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är att Uponor Wirsbo skall vara 
föregångare och alltid ligga före 
konkurrenterna när det gäller att ta 
fram nya produkter och därigenom 
komma in på nya affärsområden och 
marknader. 

Företaget har under de senaste 
25 åren haft fl era olika ägare bla 
Electrolux och Outokumpu.
   – Eftersom vi varit framgångsrika 
och tillfredsställt våra ägare genom 
åren har vi hela tiden fått utvecklat 
vår verksamhet och kunnat göra 
nödvändiga investeringar detta inte 
minst under Uponortiden, fortsätter 
Lennart Carlsson. 

Marknadssatsningar
Uponor Wirsbo AB har under de 
senaste åren satsat offensivt på den 
nordiska marknaden för att ta yt-
terligare marknadsandelar. Detta 
främst genom resursförstärkningar 
inom försäljning, marknadsföring, 
produktutveckling samt riktade 
marknadsaktiviteter. En av de vikti-
gare marknadsaktiviteter som pågår 
är att utbilda alla Sveriges installa-
törer och VVS-konsulter i våra olika 
PEX-rörsystem. Under 2006 ska det 
utbildas 1500 installatörer. En an-
nan viktig aktivitet är ”Vattensäkra 
Sverige”. Vattenskador i Sverige 

kostar försäkringsbolagen ca 5-6 
miljarder om året. Kampanjen ge-
nomförs i samarbete med försäk-
ringsbolagen och bygger på Uponor 
Wirsbos unika tappvattensystem 
Rör-i-Rör vilket är ett vattenskade-
säkert system.

Förutom att Uponor Wirsbo till-
verkar rör för VVS ändamål fi nns 
också en produktions- och säljenhet 
som marknadsför sig direkt mot in-
dustrikunder. Även här bygger app-
likationerna på PEX-röret. Stora och 
viktiga kunder är Electrolux, ABB 
och läkemedelsföretaget Gambro.  

Uponor Wirsbo är sedan många 

år kvalitetscertifi erade enligt ISO 
9001 och miljöcertifi erade enligt 
ISO 14001.

Trogen personal
Som framgångsrik aktör på markna-
den har Uponor Wirsbo AB skaffat 
sig ett gott rykte och har därför inte 
haft någon större svårighet att rekry-
tera personal. 

– Vi har en mycket trogen perso-
nal där många har anställningstider 
mellan 25-40 år. Personalomsätt-
ningen är i stort sätt noll trots att ca 
40 procent av våra anställda pendlar 
till Virsbo. Jag tar det som ett tecken 
på att man trivs med sina arbetsupp-
gifter och företaget, säger Lennart 
Carlsson.

Trots den låga personalomsätt-
ningen har företaget ändå kunnat 
rekrytera in yngre medarbetare med 
nya kunskaper tack vare att företaget 
kontinuerligt växt. 

– Ny kunskap som rekryteras in i 
företaget, kontinuerlig utveckling av 
medarbetare blandad med den erfa-
renhet som våra trogna medarbetare 
besitter har starkt bidragit till företa-
gets framgång genom åren, avslutar 
Lennart Carlsson.

God lönsamhet genom åren har gjort att dagens Uponor Wirsbo AB kunnat göra nödvän-
diga investeringar för att ständigt förbättra effektiviteten i produktionen och därmed för-
språnget gentemot konkurrenterna. På bilden till höger personalchef Lennart Carlsson.


