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Det går bra för Öbako i Härnösand. Företaget, som 
är specialiserat på rörbockning, blir ofta tillfrågat när 
andra företag ska utveckla nya produkter och behö-
ver rörsystem av bra kvalitet.

– Ja, vi har gjort oss kända för att vara duktiga på 
det vi gör, säger Öbakos ägare Urban Norgren.

ÖBAKO HAR HAFT EN STABIL utveckling i många år. Företa-
get har klarat de senaste svängningarna i konjunkturen utan 
större problem och under den gångna våren har Urban Nor-
gren fått räkna på ovanligt många jobb. Många av dem har 
också börjat trilla in.

– Vi har fullt med jobb ända fram till jul.
Öbakos specialitet är rörbockning och profi lbockning och 

företaget har cirka 400 kunder i registret, bland andra Volvo, 
Hägglunds, Dockstavarv och sportbilstillverkaren Koenigsegg.

– Koenigsegg är en rolig kund. Riktiga kvalitetsjobb där det 
handlar mer om yrkesstolthet än att tjäna pengar för oss. Det 
vi hoppas på är att få provköra någon gång.

En av de äldsta och största kunderna är Dellner Couplers, 
som levererar tågkopplingar till tågtillverkare i hela världen.

– För 20 år sedan var det ett litet företag i Falun, nu omsät-
ter de en miljard kronor och säljer till hela världen, säger 
Urban Norgren.

ÖBAKO HAR FORTSATT ATT VARA ett relativt litet företag 
och jobbar också företrädesvis med små serier, upp till några 
hundra enheter per order. Öbako får ofta vara med redan i 
utvecklingsstadiet och leverera prototyper.

– Vi svenskar måste satsa på kvalitet och fl exibilitet. Vi ska 
utnyttja fördelarna med våra platta organisationer som gör 
att vi har snabba beslutsvägar och enkelt kan ta till vara på all 
kompetens som fi nns i företaget.

Öbakos mål är att alltid leverera rätt kvalitet i rätt tid och 
det lyckas man med till nästan 100 procent. Det goda ryktet 
är numera väl spritt och Urban Norgren behöver inte jaga sig 
blå efter nya kunder. Men han väntar fortfarande på att den 
riktiga drömkunden dyker upp.

– Det vore kul om det kom in excentisk miljardär och bad 
oss göra någonting så bra vi kan, oavsett vad det kostar. Att få 
göra något riktigt bra, utan stress.

Fullt upp på Öbako

Öbako
GRUNDAT 1987

ÄGARE Urban Norgren

VERKSAMHET Tillverkning av 

rörsystem m m. Specialiserade på 

rörbockning och profi lbockning.

OMSÄTTNING Ca 7 Mkr

ANTAL ANSTÄLLDA 7 + 1 

lärling.

MÅNADENS FÖRETAG 
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Här (bland annat) hittar du 
Öbakos produkter
KOENIGSEGGS sportbilar. Kylrör m m.

FRANSKA SNABBTÅGET New Pendelino. Rörsys-

tem innanför frontplåten

GRÖNA LUND Lyktstolpar längs kajen

KOPPLINGARNA mellan tågvagnarna i en mängd 

olika tågmodeller

BANDVAGNAR från Hägglunds/BAE Systems. 

Tillbehör

RONDELLSKULPTURER i bl a Falun

HIMLABADET i Sundsvall. Alla bockade rör

EMHART GLASS Skyddsutrustning

EGNA DRAGKÄRRAN i klassisk mjölkkrukemodell

Urban Norgren på Öbako ser fördelar 
med snabba beslutsvägar i platta 

organisationer.

Koenigsegg Agera R, lyktstolpar, dragkärra.

TIG-svetsning av delar 
till tågkopplingar.


