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Ny anläggning i västra New York för tillverkning av torra 
vakuumpumpar till halvledarindustrin  
 

Nacka, Sweden, 2 november 2022: Edwards, en del av Atlas Copco-koncernen, stärker 
sin närvaro i USA genom att bygga en ny anläggning för tillverkning av torra 
vakuumpar som används i tillverkning av halvledare. Anläggningen kommer att ligga i 
Genesee, New York, USA.   
 
Den första etappen av projektet kommer att vara byggandet av en toppmodern 
tillverkningsanläggning på omkring 22 000 m2 för cirka 1250 MSEK (127 MUSD). Totalt, 
över en sjuårsperiod, förväntas investeringen uppgå till cirka 3100 MSEK (319 MUSD) 
och skapa omkring 600 kompetensbaserade jobb. Den nya anläggningen kommer att 
ligga i företagsparken Western New York Science and Technology Advanced 
Manufacturing Park, (WNY STAMP) in Genesee County, New York.   
 
Den globala ökningen av efterfrågan på halvledare har inneburit att regeringar över 
hela världen insett industrins strategiska betydelse, och planerar stora investeringar för 
att garantera en stabil och motståndskraftig infrastruktur för halvledartillverkning.  

“Den växande efterfrågan visar att det finns ett ökande behov av investeringar i 
tillverkningskapacitet i våra kunders närhet, och därför fortsätter vi att göra betydande 
investeringar i vårt operativa fotavtryck,” säger Geert Follens, affärsområdeschef 
Vakuumteknik. “Vi ser fram emot att välkomna många nya amerikanska kollegor in i 
Atlas Copco-gruppens kultur av livslångt lärande och innovation.” 

Den nya investeringen innebär en ökning i produktion för den lokala amerikanska 
marknaden, och stöttar Edwards kunder i USA genom att säkra den kapacitet som 
behövs i leveranskedjan för halvledarindustrin. Den ökade lokala tillverkningen kommer 
också att innebära en betydande minskning av de koldioxidutsläpp som idag uppstår vid 
internationell frakt av varor.  
 
“Jag är glad över att välkomna Edwards nya tillverkningsanläggning med 600 nya jobb 
till västra New York, och denna betydande investering och expansion inom 
företagsparken STAMP," säger Charles Schumer, majoritetsledare i amerikanska 
senaten.  
 
Anläggningen förväntas vara i drift i slutet av 2024 och kommer att addera kapacitet till 
Edwards befintliga tillverkning av torra vakuumpumpar. Den nya anläggningen kommer 
att anpassas till certifieringssystemet LEED green building och kommer att drivas med 
100% förnybara energikällor. 
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“Jag glädjer mig åt att få välkomna Edwards Vacuum till Genesee County och ser fram 
emot att arbeta med dem, såväl som våra lokala, statliga och federala partners, när de 
nu väljer att göra New York till sitt hem," säger New Yorks guvernör Kathy Hochul.  
 
 
För mer information kontakta: 
 

Amanda Billner, Presschef 
073 582 56 70  
media@atlascopco.com 
 
Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer 
076 899 95 97 
ir@atlascopco.com 
 

Atlas Copco-koncernen 
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco 
grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder 
kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.  
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