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Tobias Hansson utsedd till ny platschef 

för ABB i Ludvika 
 

Tobias Hansson kommer från och med den 1 oktober 2019 överta rollen som 

platschef för ABB i Ludvika. Rollen blir i tillägg till hans nuvarande ansvar 

som chef för ABB:s affärsenhet Transformers i Sverige. 
 

Tobias Hansson efterträder Magnus Ström som har beslutat att lämna ABB. I sin nya roll som platschef 

kommer Tobias att rapportera till Johan Söderström, vd för ABB Sverige. 

”Jag är väldigt stolt över att få ta mig an det här uppdraget och överta det utmärkta arbete som Magnus 

Ström gjort. Jag ser fram emot utmaningen och att tillsammans med teamet fortsätta att utveckla 

ABB:s verksamhet i Ludvika”, säger Tobias Hansson. 

Rollen som platschef blir i tillägg till Tobias Hanssons nuvarande ansvar som chef för ABB:s affärsenhet 

Transformers i Sverige. Som platschef kommer han vara en sammanhållande röst och koordinera verk-

samheten i Ludvika, där ABB-koncernen har sin mest kompletta verksamhet inom området kraftöverfö-

ring. 

”Jag är oerhört glad att Tobias Hansson, med sitt omfattande kunnande, fina ledarskap och stora enga-

gemang, kommer att ta över som platschef i Ludvika och bygga vidare på det utmärkta arbete som Mag-

nus Ström åstadkommit för ABB i Ludvika och i samhället i stort”, säger Johan Söderström, vd för ABB 

Sverige. 

Tobias Hansson har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Luleå tekniska universitet och inledde 

sin karriär på ABB som trainee 2002. Han har sedan dess haft flera ledande positioner inom ABB:s Power 

Grid-verksamhet. Han var bland annat platschef för ABB:s fabrik och verksamhet i Figeholm under tre år 

och var även platschef för ABB:s transformatorverksamheter Bad Honnef och Halle i Tyskland under tre 

år.  

”Jag vill tacka Magnus för hans mycket uppskattade insatser och ser fram mot att arbeta med Tobias 

och alla duktiga kollegor för ett starkt ABB i Ludvika och i världen”, säger Johan Söderström. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för 

digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra 

kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt 

Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. 

ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar 

i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare.  I Sverige har ABB ungefär 7 800 medarbetare 

och finns på cirka 30 orter. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 3 700 medarbetare och 

Ludvika med cirka 2 700 medarbetare. www.abb.com 
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