
3[ EN TIDNING FRÅN TRETUM AB ] FOTO: MARTIN EKWALL

När WM-data under våren reno-

verat en ny våning vid sitt huvud-

kontor, har kraven varit höga på

ett säkert men ändå flexibelt el-

och datafördelningssystem.

Man satsade på Tretums Tate-

Flex®, och fick vad man sökte.

WM-data hör utan tvekan till Sveriges
mest kända it-företag, och som trots
branschkrisen klarat sig förhållandevis
bra, bland annat genom det pågående
sparprogrammet som beräknas beröra
600 anställda och kosta ca 240 miljoner

Även om företaget inte tror på någon
påtagligt förbättrad efterfrågan på it-
och produktutvecklingstjänster under
2003, satsar man ändå internt på en re-

novering av huvudkontorets arbetsplat-
ser.

På Sandhamnsgatan vid Gärdet i
Stockholm brer WM-data ut sig på en ny
kontorsvåning på över 3 500 kvadratme-
ter fördelade på fyra ljusgårdar. Här ska
det finnas väl fungerande arbetsplatser
med plats för 250 personer och fasta
bord.

För tre år sedan gjorde man om plan 1
i samma fastighet.

Och allt gammalt har rivits ut.
– Vi har börjat från scratch, säger Björn

Ohlsson, ansvarig för ombyggnaden av
WM-datas lokaler.

Ett företag som WM-data, ledande
nordisk leverantör av design- och IT-re-
laterade tjänster, med konsulter som ar-

betar inom informationsteknikens hela
fält, måste naturligtvis själva ha den bäs-
ta data- och elsäkerheten för sin egen
trovärdighets skull.

Man valde därför Tretums TateFlex®
boxsystem som bara behöver en mini-
mal höjd på installationsgolvet, samti-
digt som det är både flexibelt, säkert och
ger utrymme för full el- och datakapaci-
tet.

Varje box ska här serva två arbetsplat-
ser och ge möjlighet till fem uttag, och
systemet har gjort starkt intryck på Björn
Ohlsson:

– Det här är dessutom ett riktigt in-
stallationsgolv, säger han. Genialt med
TateFlex®boxarna. Och ändå standardi-
serat. Alla kan köra det här.

– Här arbetade alla parallellt; ventila-
tion, elinstallation och belysning i taket,
så hela jobbet tog bara sex månader. Det
är ett elegant sätt att jobba på.

När WM-data renoverade en ny våning vid huvudkontoret i Stockholm, var el- och data fördelningssystemet oerhört viktigt för Björn Ohlsson, ansvarig för ombyggnaden.

”Genialt system som
alla kan köra”
Tretums TateFlex® el- och datafördelningssystem imponerar på WM-data

FAKTA: WM DATA

■ VD: Crister Stjernfelt

■ Omsättning:  7 100 msek 2002.

■ Internet: www.wmdata.se

■ Anställda: ca 6 500

■ WM-data grundades 1969. Svens-

ka Esso var första kund. WM-data

har i dag kontor i 46 svenska städer.

■ Affärsidé: Kundnytta genom

kompletta design- och IT-relaterade

tjänster.
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Att dra in el- och data är mer en

utrymmesfråga än kraftfråga,

säger Hans Sagerstrand, elkonsult

som bland annat hjälpt WM-data

med företagets nya renoverade

kontor.

– Det är en klar fördel att lägga

kablaget i golvet.

Hans Sagerstrand har arbetat som elkon-
sult ”hela livet” säger han och har sett
många varianter på dragningar av el- och
datakabel. Mest på kabelstegar och längs
med väggar.

Han har arbetat med uppdragsgivare
som Telia, Svenska Bostäder och Nordea.

När han fick uppdraget att planera el-
och datanätet på WM-datas nya kontors-

våningsplan i Stockholm, var utmaning-
en att inte störa det öppna kontorsland-
skapet med en  djungel av nedföringssta-
var från kabelstegar i taket.

Här skulle byggas en modern, luftig och
ljus arbetsplats, samtidigt som takhöjden
var fixerad och det åtminstone borde va-
ra några decimeter mellan kabelstege och
tak.

– Med de gamla cellkontoren var det
lättare att dra kabel, säger Hans Sager-
strand, men i samma takt som kraven på
bättre arbetsmiljö har ökat och fler byg-
ger om till öppna kontorslandskap ökar
också kraven på en smart kabeldragning.

WM-datas konsulter arbetar inom pro-
jektledning, multimedia, systemutveck-

ling, dokumentation, webbteknik, de-
sign, utbildning och mycket mera. Ett bå-
de el- och dataintensivt arbete som bara
måste fungera smidigt.

WM-data levererar kompletta lösning-
ar inom hela design- och IT-området till
sina kunder och måste naturligtvis själva
ha en mycket pålitlig lösning.

Lösningen för Hans Sagerstrand blev
Tretums TateFlex® el- och datafördel-
ningssystem. De tunna uttagsboxarna
klarar ett installationsgolv på bara 70 mm
och passar därför väldigt väl in i en kon-
torsmiljö med fixerad takhöjd.

– TateFlex® boxarna gör dessutom he-
la kopplingsarbetet smidigt, säger Hans
Sagerstrand.

– Med de här boxarna och snabbkopp-
lingssystemet behöver du bara jacka och
slipper allt skruvande.

Tack vare TateFlex®-systemet kan du
göra klart hela el- och datainstallationen
tidigt under renoveringen.

Systemet är också flexibelt. Vill du flyt-
ta runt möblerna och ändra arbetsplat-
serna hittar du alltid nya boxar strate-
giskt utpacerade under hela golvytan. In-
ga nedmonteringar av stolpar och nya
kabeldragningar kors och tvärs.

På WM-data har man dragit el- och
datakablarna enligt Manhattanmodellen
och lagt upp ett användarvänligt koordi-
natsystem med ”små kryss” i taket ovan-
för varje box.

I TateFlex®-systemet finns även möj-

– I samma takt som kraven på bättre arbetsmiljö ökat och fler bygger om till öppna kontorslandskap ökar också kraven på en smart kabeldragning, säger Hans Sagerstrand.
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”Med de här systemet
jacka och kan halvera
Både WM-datas elkonsult och installatörer är överens – TateFlex® har framtiden för sig.      
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lighet till ett komplett fiberoptiskt nät,
från inkommande extern bredbandsan-
slutning till arbetsplatsens uttag.

Det är också återanvändningsbart. När
företaget står inför en flytt är det bara att
jacka loss och ta med sig boxarna till det
nya kontoret.

– Systemet har verkligen framtiden för
sig, säger Hans Sagerstrand.

För att installera själva TateFlex®-syste-
met har WM-data anlitat Categori Data,
som levererar och installerar nätverkslös-
ningar och har lång erfarenhet i bran-
schen.

Hos WM-data lade man ner 10 mil el-
och datakabel till 250 uttagsboxar. Och
man gjorde jobbet på bara en månad!

– Det är en stor fördel att allting ligger
på golvet, arbetet går fortare samtidigt
som det skonar axlar och nacke, säger
Mats Magnusson, vd för Categori Data. 

Man har dessutom halverat den norma-
la förläggningstiden tack vare systemets
arbetsbesparande konstruktion.

– Själva kopplingsjobbet görs på vanlig
tid, men vi kan utan minsta överdrift säga
att vi lägger ut själva systemet på halva ti-
den, säger Mats Magnusson. TateFlex® är
ett så kompakt system, samtidigt som det
är mycket tåligt.

– Det här kommer vi att få se mer av, sä-
ger Mats Magnusson.

Hos WM-data lade Categori Datas elinstallatörer ner 10 mil el- och datakabel till 250 uttagsboxar. Och man gjorde jobbet på bara en månad!
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behöver du bara
förläggningstiden”

   Dessutom är det helt återanvändningsbart.


