HISTORIEN
1945 BOLAGET GRUNDAS
Andra världskriget är inne i sitt slutskede, Europa och stora delar av världen lider stort. Trots denna
svåra situation eller kanske just p.g.a. denna situation, bestämmer sig tre goda vänner med stark
framtidstro och övertygelse att starta företaget Jaco Försäljnings Aktiebolag. Den 9 mars 1945, ca 5
månader innan andra världskriget upphör, bestämmer sig Bror Edvin Johnson, Einar Ahl och Ivan
Ytterberg att nu är rätt tid att starta företag. Grundidén är utveckling och tillverkning av elektriska
apparater, transformatorstationer i plåt samt viss elektrisk installationsverksamhet.
Ökad elektrifiering av industrier och nybyggnation elnät på landsbygden innebär stora möjligheter till
affärer.

Bilden till vänster visar Bror Edvin Johnson, mittenbilden besök på industrimässan i Leipzig, Bror Edvin till höger i bild.
Jaco Försäljnings AB, aktiebrev nr 1 daterat 9 mars 1949.

Verksamheten etableras i Södertälje och består huvudsakligen av elektrisk installation samt
omlindning av transformatorer och motorer till lastbilstillverkaren Saab Scania. Företaget Astra‐Ewos
AB i Södertälje har behov av hjälp att tillverka maskiner och utrustningar, tillverkningsuppdrag
tilldelas Jaco. Produkterna som tillverkas av Jaco behövs för att modernisera och effektivisera jord‐
och lantbruk runt om i världen.
Samtidigt finns hos Bror Edvin Johnson en stark övertygelse om att fabrikstillverkade
transformatorstationer i stålplåt kommer att revolutionera och ersätta det dåtida sättet att på plats
och hantverksmässigt uppföra transformatorstationer i tegel och betong. Då ingen lämplig
industrimark med anslutning till järnväg finns att tillgå i Södertälje tas beslut om att flytta
verksamheten och bygga en tillverkningsindustri i orten Hargshamn i norra Uppland där attraktiv
industrimark med närhet till järnväg erbjuds av Östhammars kommun.

1949 ETABLERING I HARGSHAMN

Bilden visar den andra etappen av utbyggnad av fabrikslokaler samt tillverkning av plåtdetalj vid kantpress.

I Hargshamn uppförs en första fabrikslokal 1949, arbetet utförs till stor del i egen regi. Begagnade
maskiner för mekanisk plåttillverkning köps in, vissa maskiner och byggs om och verktyg tillverkas för
att passa verksamhetens behov. Företaget namnändras från Jaco Försäljnings Aktiebolag till Jaco
Fabriks Aktiebolag.

Bilderna visar ställverk och frånskiljare 6 kV tillverkade av Jaco, bilden till höger visar sammansättning av transformatorstation på fabrik.

Förutom transformatorstationer i stålplåt konstrueras och tillverkas även lågspänningsställverk,
kopplingsapparater för lågspänning och högspänning (6 och 12 kV), tillverkningen startar snabbt.
Patent söks och beviljas för en ny typ av stolpfrånskiljare för luftledningsnät.
1950 – 1960 VERKSAMHETEN UTVECKLAS

Bilden visar lastning av transformatorstationer vid Jaco på tidigt 1950 tal, ångloket är av typ SRJ tillverkat av tyska Hengsel år 1910.
Ångloken gick under namnet ”Stortysken” och var ett av tre ånglok (nr 27, 28 och 29) som trafikerade Örbyhus – Hargshamn.
Ett ånglok nr 28 finns bevarat och ägs idag av Upsala‐Lenna Jernväg (Lennakatten) som också renoverat ångloket.

Från tidigt 50‐tal övergår ägandet successivt till Bror Edvin Johnson och sonen Jack Johnson.
Ytterligare fabrikslokaler uppförs och sammanbyggs med den första fabrikslokalen. Traverser för

tunga lyft konstrueras och tillverkas i egen regi. Under en kortare period i början av 1960‐talet startas
en parallellt tillverkande verksamhet i Asmundtorp utanför Landskrona, målet är att komma närmare
kunder som finns i södra Sverige och på så sätt undvika de långa komplicerade transporter på lastbil
och järnväg. Fabrikstillverkade tunga stationsenheter var dyrt och svåra att transportera och lyfta
med dåtidens fordon och utrustningar.

Bilder: Fru Peggy Johnson framför leverans av kontrollskåp till Holmens Bruk, Hallstavik (idag Holmen Paper) samt vy över fabrikslokaler i
Hargshamn.

1961 – 1970 UTBYGGNAD AV PRODUKTIONSLOKALER
Verksamheten i Asmundtorp har svårt att nå lönsamhet och läggs efter några år ner för gott.
Maskiner som införskaffats flyttas upp till Hargshamn, personalen erbjuds att flytta med upp till
Hargshamn vilket några personer också gör. Under 1960‐talet byggs tillverkningslokalerna i
Hargshamn till i flera omgångar. Produkterna som tillverkas består huvudsakligen av
transformatorstationer och ställverk, kunderna är huvudsakligen elverk, belysningsföreningar och i
viss omfattning tung verkstadsindustri och gruvnäring. Under denna tidsperiod får företaget sina
första exportaffärer med ASEA, bland annat några projekt med ett större antal
transformatorstationer till Saudi Arabien.

Bilderna visar lossning av transformatorstation (‐22 C utomhus) vid okänd ort, blid till höger lossning av transformatorstation i Sundsvall,
beställare ASEA och slutkund Sundsvalls Elverk.

1971 – 1980 FÖRVÄRV AV MARK FÖR UTVECKLING OCH EXPANSION
På tidigt 70‐tal förvärvar Jaco ytterligare industrimark Östhammars kommun i syfte att säkerställa
fortsatt expansion. Ett nytt fristående kontor på uppförs på den nya marken år 1972.
Företagets kunder är i till största delen svenska el‐ och energiverk men nu börjar även exportaffärer
med ASEA bli mer frekvent.
För att möta marknadens och myndigheter ökade krav på personsäkerhet utvecklas nya
transformatorstationer med konstruktioner som ska skydda driftpersonal i händelse av kortslutning

med efterföljande ljusbåge i ställverket. För att bevisa att produkterna är personsäkra utförs ett
flertal ljusbågsprov ASEA i Ludvika som vid den tiden har ett välutvecklat högspänningslaboratorium
som kan generar den kortslutningseffekt som är nödvändig.
År 1977 anställs Jack Johnsons son Richard Johnson, tredje generationen och sonson till grundaren
Bror Edvin Johnson.
1981 – 1990 STATIONSBYGGNADERNA VÄXER MED NYA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Transformatorstationerna växer i storlek och får dessutom fler utrymmen där annan teknisk
utrustning kan installeras. Ett samarbete startar med Maskinfirman NE Olsson AB i Huddinge som vid
tiden är specialiserade på elektriska ång‐ och varmvattenpannor. Transformatorstationen blir nu en
komplett fabriksmonterad modulbyggnad som för utom låg‐ och mellanspänningsställverk innehåller
elektriska pannor, pumpar, rörinstallation och panntekniks säkerhetsutrustning. De kompletta
modulbyggnaderna med elpannor blir en mycket intressant lösning då elproducerande bolag som
Vattenfall nu erbjuder sina kunder fördelaktigt lågt elpris i utbyte mot möjligheten att när som helst
bortkoppla kundens pannanläggning i det fall elbrist i skulle uppstå. Erbjudande är ekonomiskt
mycket attraktivt och många större industrier och fjärrvärmeleverantörer väljer att investera sk.
avkopplingsbara elpannor. Det ger grunden till en ny produkt, stora fabriksmonterade nyckelfärdiga
modulbyggnader med teknisk utrustning för snabb och säker installation på plats hos slutkund så väl
nationellt som internationellt.
Under slutet av 80‐talet startar ett närmare samarbete med ASEA. I en sammanslagning år 1988
mellan det svenska ASEA och det schweiziska Brown Boveri Company bildas ABB (ASEA Brown
Boveri). I nära samarbete med ABB erbjuds Jaco utveckla lösningar för divisionen FACTS. En
modulbyggnad för momentan automatisk förbikoppling av seriekompenseringsutrustning utvecklas.
Produkten ska skydda kondensatorer vid uppkomst av skadliga övertoner då seriekopplade
kondensatorer används för att öka belastningsbarhet i luftledningsnät.
Nya och mer installationsvänliga transformatorstationer och mellanspänningsställverk konstrueras.
Arbetsmiljön under fabriksmontering på Jaco samt hos kundernas montörer blir allt viktigare och
integreras i de nya produkterna.
Mot slutet av 80‐talet startar ett nära samarbete med det helstatliga järnvägsbolaget SJ som vid
tiden har sitt huvudkontor på Klarabergsviadukten i Stockholm, ett samarbete som ska visa sig bli
både omfattande och långvarigt. Inom kort byter SJ namn till Banverket. Produkten tågvärmepost, en
utomhuskapsling för säker frånkoppling av elkraft till stillastående tåg (1,0 kV, 630 A, 162/3 Hz),
vidareutvecklas i nära samarbete med Banverket under 90‐talet.

1991 – 1994 NY GENERATION TRANSFORMATORSTATIONER OCH STÄLLVERK
En helt ny generation transformatorstationer typ Contact samt SAT för 12 och 24 kV utvecklas och
typprovas. Typprovning genomförs på högeffektslaboratoriet hos ABB Strömberg i Vasa, Finland.
Viss typprovning sker också i samarbete med ABB´s ställverkstillverkande enhet i Skien, Norge. Fokus
ligger fortsatt på ökad person‐ och driftsäkerhet.
Ett samarbete och utveckling av en dubbeltransformatorstation 2 x 800 kVA, 12 kV startar med
Stockholm Energi, ett samarbete som ska pågå under många år. Det exteriöra fasaderna och taket på
den nya transformatorstationen typ O93 ritas av arkitekt Bengt Lindroos på uppdrag av Stockholm
Energi. De karaktäristiska skorstenarna på stationens kortgavlar ger bästa möjliga
självdragsventilation för kylning av transformatorerna samtidigt som stadsbyggnadskontorets krav på
god estetik och arkitektur inom staden tillgodoses. I nära samarbete mellan Richard Johnson och
Bengt Lindroos växer den nya nätstationens konstruktion fram. Arkitekt Bengt Lindroos har anlitats
vid uppförandet av många viktiga samhällsnyttiga stadsbyggnadsprojekt, bl.a. Kaknästornet i
Stockholm som uppfördes 1963 till 1967, navet för nationell radio‐ och TV‐sändning.

1995 NY TRANSFOPRMATORSTATION OCH NY PRODUKTIONSLOKAL FÖR SLUTMONTERING

Bilderna visar slutmontering av transformatorstation typ O96, 2 x 800 kVA, 12 kV för Stockholm Energi.

Ett ytterligare samarbete startar med Stockholm Energi och arkitekt Bengt Lindroos, denna gång
gäller det en större dubbeltransformatorstation typ O96, 2 x 800 kVA med A‐ och B‐skena 12 kV.
Temperaturstegringsprov genomförs i Frankrike hos Schneider Electric som är leverantör av de

epoxigjutna transformatorerna. Jaco erhåller efter genomförda och godkända typprov beställningar
av Stockholm Energi för serieproduktion, leveranser pågår fram till år 2005.
Verksamheten erbjuds möjlighet att utveckla teknikhus för telekommunikation, på kort tid blir det
ett helt nytt affärsområde för Jaco. Det fasta digitala telenätet AXE ska snabbt byggas ut för att nå
nationell täckning, Televerket blir en ny stor kund. Behovet av fabrikstillverkade teknikhus för att
kapsla el‐, kyl‐ och telekommunikationsutrustning växer snabbt.

Bilden visar markarbeten vid byggnation av hall för slutmontering.

För att möta Televerkets behov av snabb utbyggnad behöver Jaco öka sin produktionskapacitet. För
klara uppdraget att serietillverka teknikhus uppförs en ny produktionslokal anpassad för
slutmontering av tekniska utrustningar i teknikhus. Samma år får Jaco för första gången beställning
på teknikbyggnaderna anpassade för mobiltelefoni. Televerkets analoga mobiltelefonisystem NMT
(Nordisk mobiltelefoni/1G) fasas ut och det nya mobiltelefonisystemet GSM (Globalt System för
Mobiltelefoni/2G) implementeras snabbt både nationellt och internationellt. Teknikhus anpassade
för radiotekniska installationer blir en betydande bas i verksamhetens omsättning. Televerket, som
byter namn till Telia år 1993, är en från denna tid en intressant och betydande kund till Jaco.
1996 – 1999 TELEKOMMUNIKATION NYTT TEKNIKOMRÅDE

Bilden visar modulbyggnaden med SVC Light teknik (10,5 kV, 0 – 44 Mvar) som eliminerar störningar från ljusbågsugn vid ståltillverkning
hos Uddeholm Tooling AB i Hagfors år 1999.

I samarbetet med ABB division FACTS levereras världens första typ SVC Light® anläggning för
nätförbättring till Uddeholm Tooling AB i Hagfors, all teknik paketerat en fabrikstillverkad
nyckelfärdig modulbyggnad.
Serieproduktion av teknikbyggnader för mobiltelefoni GSM och AXE ökar från år till år.
Till statliga Teracom, som driver det markbundna radio‐ och TV‐nätet, levereras också teknikhus.
Till Banverket utvecklas kopplingsstationer till det svenska elektrifierade järnvägen som använder 1
fas spänning 16 kV med frekvensen 162/3 Hz. Typprovning av de nya produkterna genomförs på
högeffektslaboratoriet på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.
2000 NY GENERATION MODULBYGGNADER FÖR FRAMTIDENS BEHOV UTVECKLAS
Två helt nya koncept för teknikbyggnader och moduler utvecklas, produkterna får namnen ModCon®
och LightSite®. Båda produkterna blir snabbt väl mottagna av kunder och marknad.
Produkten ModCon®, som genom sin lättviktiga svetsade stålramskonstruktion, passar väl in i projekt
med högt ställda krav på styrka och flexibilitet. Teknikhuslösningen LightSite® bygger på en
självbärande sandwichkonstruktion utan separat ramverk är extra lättviktig och kostnadseffektiv.
Båda produkterna levereras för första gången till kunder år 2000, ABB beställer en ModCon® och
Telia beställer sin första LightSite®. Med Telia och Tele 2 som kunder serietillverkas LightSite® för att
inrymma teknisk utrustning för GSM.
Varumärket ”ModCon®” och ”LightSite®” söks och beviljas av PRV.
2001 ‐ 2007 KRAVEN PÅ TEKNIKHUS OCH MODULBYGGNADER ÖKAR
Svenska UMTS Nät AB som är ett samägt bolag mellan Telia och Tele 2 blir ny kund och
teknikhuslösningen LightSite kommer att serietillverkas för implementeringen av 3G i Sverige.
Efterfrågan på större och mer tåliga inomhusbetjänade teknikmoduler ökar, förfrågningar från
internationella kunder ökar. Med ökningen kommer önskemål mer omfattande installation av
ställverk, automation, styr‐ och kontrollutrustning. Den total utrustningsvikten ökar och i
kombination med fysiskt större modulbyggnader innebär det nya utmaningar. Modulbyggnaden
ModCon® konstruktion anpassas mot de ökade kundkraven.

2008 – 2009 NY HÖG PRODUKTIONSHALL FÖR SLUTMONTERING

Bilden visar pågående byggarbeten sommaren år 2008 vid uppförandet av 12 m hög produktionshall för slutmontering av modulbyggnader.

För att möte ökade kundkrav tas, trots den världsomfattande finanskrisen 2008, beslut att uppföra
ytterligare en specialanpassad produktionslokal. Stort fokus läggs på att uppnå rationell logistik och
effektiv hantering av stora modulbyggnader.
Den nya produktionshallen förses med kraftfulla höglyftande traverser i kombination med breda och
höga industriportar. År 2009 tas den nya produktionshallen för slutmontering i drift.
Jaco kan nu erbjuda unika möjligheter av att leverera stora och avancerade nyckelfärdiga
modulbyggnader, efterfrågan på exportmarknader ökar.
2010 – 2012 VIDAREUTVECKLING AV MODULBYGGNADER
Modulbyggnad ModCon® vidareutvecklas, en 2‐delad konstruktion bestående av underliggande
plattform med golv och en löstagbar överbyggnad levereras för första gången till kund år 2010.
Lösning förbättrar arbetsmiljön vid installation av svårhantering och tung teknisk utrustning på fabrik
och montage av utrustningar utförs betydligt snabbare. ModCon® vidareutvecklas för att möta allt
högre ställda krav på seismiska laster och krävande luftmiljö.

2013 NY TRAVERS FÖR TUNGA LYFT SAMT NY LÖSNING FÖR EXPLOSIONSFARLIGT OMRÅDE

Bilden visar montage av travers 2 x 10 ton i hall för slutmontering, året var 2013.

Ett nytt traverssystem 2x10 ton installeras för att kunna genomföra leverans av moduler till Indien.
Det nya traverssystemet möjliggör att lyft av modulbyggnad och utrustning kan utföras säkrare och
med större precision.
En lösning för placering av ModCon® modulbyggnad i explosionsfarligt område utvecklas. Elektrisk
utrustningen som installeras i teknikbyggnad behöver inte utföras Ex‐klassad tack vare teknik för
kontrollerad övertrycksättning och luftbyte som förhindrar att explosion kan uppstå. Samma år
utvecklas certifierade lösningar för ökat brandskydd enligt IMO (International Marine Organisation)
samt modullösningar som motstår snabb tryckstegring från explosion i omgivande miljö.

2015 NY PRODUKT OCH UPPGRADERING AV FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR

Bilden visar ConISO® modul 40 ft HC DD tillverkad år 2015.

Efter år av utveckling levereras för första gången produkten ConISO® till ABB, en modulbyggnad som
utgår från en ISO standardiserad sjöfraktcontainer.
ConISO® passar väl in för kostnadseffektiv paketering av framtidens hållbar och rena energiteknik
samtidigt som transport till slutkund sker säkert med containerfartyg, tåg eller lastbil. Paketering av

teknik lyfts fram tydligare med varumärket Package of Technology® och blir ett tydligt begrepp i
verksamheten. Varumärket ”ConISO®” och ”Package of Technology®” söks och beviljas av PRV.
Omfattande investeringar sker i fastigheternas elanläggningar, ytterligare traverssystem och nya
svetsmaskiner. En halvautomatisk anläggning för längdsvetsning utvecklas och tillverkas i egen regi.
Kontoret byggs till med ny matsal och nytt kök, ny ventilation med värmeväxling installeras.
2016 YTTERLIGARE UTRUSTNING TUNGA LYFT
Beslut tas om investering i lyft‐ och hanteringsutrustning för tunga modulbyggnader, en gaffeltruck
med lyftkapacitet 32 ton köps in och kompletterar befintlig gaffeltruck 16 ton i verksamheten.
2017 INVESTERING TUNGA LYFT OCH MARKUNDERSÖKNING MILJÖ

Bilden visar montering av kranarm på just levererad Reachstacker typ SC 4535, SMV med lyftkapacitet 45 ton.

Beslut tas om ytterligare investering i lyft‐ och hanteringsutrustning, en sk. Reachstacker med
lyftkapacitet om 45 ton för lyft och stapling av ISO sjöfraktcontainers köps in för att produkten
ConISO® ska kunna hanteras effektivt och säkert.
Med stöd av Tyréns Konsulter AB genomförs i enlighet med miljöbalken en MIFO 2 undersökning av
markområden där verksamhet bedrivits sedan 1949, resultatet av undersökningen visar positivt på
låg miljöbelastning av undersökt mark.

2018 UTVECKLING AV NY FLEXIBELT SKALBAR MODULBYGGNAD

Bilderna visar modulbyggnad ModISO® som kan levereras färdiginstallerade från fabrik och på plats dockas sida vid sida.

I samarbete med kund utvecklas en flexibel modulbyggnadslösning, produkten får namnet ModISO®.
Med produkten ModISO® kan stora öppna rumslösningar erbjudas. Delar av konstruktionen hämtas
från den framgångsrika modulbyggnadslösningen ModCon®. Varumärket ”ModISO®” söks och
beviljas av PRV.

2019 MODULBYGGNADER FÖR VÄRLDEN FÖRSTA FOSSILFRIA STÅLTILLVERKNING

Bilderna visar modulbyggnad ModCon® på plats hos SSAB, totalt tre moduler innehållande mellanspänning, lågspänning och
kontrollutrustning.

I samarbete med ABB AB har Jaco utvecklat och tillverkat modulbyggnader för el‐ och
kontrollanläggningar till världens första fossilfria tillverkningsenhet för stål där vätgas används istället
för kol och koks, en helt unik process. Projektet benämns HYBRIT (Hydrogen Breakthrough
Ironmaking Technology) och genomförs i samarbete mellan SSAB, LKAB, och Vattenfall.

2020 VERKSAMHETEN CERTIFIERAS OCH SPOLPLATTA MED RENINGSANLÄGGNING UPPFÖRS

Bilden visar betongarbeten vid byggnation av hall för rengöring med modul för rening av industriellt spillvatten.

Verksamheten som omfattar avancerad tillverkning av lastbärande konstruktioner certifieras enligt
EN 1090‐1 samt ISO 3834‐2. I verksamheten finns nu en svetsansvarig med diplomerad
utbildningsnivå IWS (International Welding Specialist).
Spolplatta och reningsanläggning för industriellt spillvatten uppförs. Spillvatten uppkommer vid
rengöring av metallstommar samt verksamhetens fordon, genom investeringen uppfyller
verksamheten nationella miljölagar och europeiska miljödirektiv.

Den modulbaserade och världsunika SVC Light® anläggningen levererad till Uddeholm Tooling AB,
Hagfors år 1999 faller för ålder och ersätts med en ny STATCOM SVC Light® anläggning år 2020. Även
denna gång får Jaco det ansvarfulla uppdraget att med ABB (Hitachi ABB Power Grids) som beställare
leverera fabriksmonterade och nyckelfärdiga modulbyggnader, denna gång modulbyggnader av typ
ModCon®.

Bilderna visar pågående platsmontage av ny STATCOM SVC‐Light anläggning omfattande sju modulbyggnader typ ModCon®.

Förvärv av drygt 16 000 m² ny industrimark avtalas med Östhammars kommun.
Beslut tas om nybyggnation av fristående kallförråd med avfuktning, bygglov erhålls, beräknad
byggstart i januari 2021.
Varumärket ”JACO®” söks och beviljas av PRV.

