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Atlas Copco konsoliderar verksamhet för gruvutrustning  

Stockholm den 7 april 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, planerar att flytta verksamheten för två av sina 

tillverkningsanläggningar för gruvutrustning i Sverige till sitt kompetenscenter i 

Örebro. Syftet är att öka effektiviteten och stärka företaget för framtiden.  

Atlas Copco planerar att stänga anläggningarna som hör till Atlas Copco Craelius AB i 

Märsta och Atlas Copco GIA AB i Grängesberg, och flytta verksamheterna till Örebro. De 

två bolagen har totalt 185 anställda. Den stora majoriteten av de anställda kommer att 

erbjudas fortsatt anställning i Gruppen.  

“Vi har en utmärkt produktportfölj och betydande expertis som vi nu planerar att addera 

till vårt kompetenscenter i Örebro för att öka effektiviteten och få ut synergier,” säger 

Johan Halling, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. 

“Denna förändring hjälper oss att anpassa organisationen till den rådande 

marknadssituationen inom gruvindustrin med låg efterfrågan, och kommer säkerställa att 

vi fortsätter vara starka och flexibla i framtiden.”  

I Märsta tillverkar Atlas Copco gruvutrustning som till exempel borriggar för 

prospektering. I Grängesberg produceras gruvutrustning såsom underjordiska lastare, 

nyttofordon och ventilationssystem. Båda verksamheterna säljer till den globala 

marknaden.  

Detta medför ungefär MSEK 75 i omstruktureringskostnader, som redovisas i det första 

kvartalet 2014. 

 

För mer information kontakta: 
Johan Halling, Affärsområdeschef Gruv- och bergbrytningsteknik 
08 743 8314 

Ola Kinnander, Presschef 
08 743 8060 eller 070 347 2455 
media@se.atlascopco.com 

 

 

 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder 

innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, 
industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på 
produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i 
Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder 
kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.  
 
Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och 

bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. 
Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, 
anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och 
tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien. 
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