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Atlas Copco omorganiserar tillverkningen av vältar i 
Karlskrona 
Stockholm den 14 augusti 2012: Atlas Copco har fattat beslut om att omorganisera 
produktionen av vägbyggnadsutrustning i Karlskrona för att skapa en mer 
konkurrenskraftig fabrik med bättre framtida tillvä xtmöjligheter. De planerade 
förändringarna innefattar en investering på cirka MSEK 30, samt tyvärr även en 
minskning av arbetsstyrkan.  
 
En fullständig analys av Karlskronafabriken har genomförts sedan flödesbaserad 
tillverkning inleddes i mars i år. Investeringarna som ska genomföras under de kommande 
12 månaderna kommer att skapa ett effektivare upplägg för logistik och montering på 
fabriksområdet. Detta ger en kostnadsnivå som ligger närmare andra tillverkningsenheter 
samt skapar fria ytor för framtida produktion. 
 
Atlas Copcos dotterbolag Dynapac Compaction Equipment AB har idag därför varslat 
Arbetsförmedlingen om uppsägning av 83 anställda. Varslet berör kollektivanställda och 
förhandlingar med fackförbundet IF Metall inleds omedelbart. 
 
”När vi ser till de förändringar som pågår och till de nuvarande tillverkningsvolymerna 
så står det klart att det här är svåra men nödvändiga beslut. Vi har mycket kompetens om 
produkterna och deras tillämpningar vid fabriken, men den måste bli mer 
konkurrenskraftig för att kunna nå sin fulla potential,” säger Nico Delvaux, chef för Atlas 
Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. ”Vi kommer att göra allt vi kan för att 
hjälpa de anställda som påverkas av de här åtgärderna.”  
 
Fabriken i Karlskrona, som främst tillverkar jord- och asfaltvältar, har för närvarande 493 
anställda. Bolaget kommer att utvecklas vidare som Atlas Copcos kompetenscenter för 
design och tillverkning av marknadens modernaste vältar. 
 
 
 
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och 
luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med 
innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget 
grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 
37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. 
 
Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningstekn ik erbjuder entreprenadverktyg, portabla 
kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet 
tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar 
produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten och vägbyggen. De viktigaste enheterna för 
produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, Sverige, Kina och Brasilien.  
 


