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Volvo Bussar stänger fabriken i Tammerfors
Efter att ha avslutat förhandlingarna med representanter för de anställda, har
Volvo Bussar beslutat att stänga karossfabriken i Tammerfors, Finland.
Samtidigt genomförs en omorganisation av fabriken i Åbo för att öka fabrikens
konkurrenskraft. 237 personer kommer att varslas om uppsägning.

Volvo Bussar har idag en överkapacitet i sitt europeiska fabrikssystem och ser en
fortsatt överkapacitet de kommande åren. Planerna på att anpassa
produktionskapaciteten är ett led i företagets arbete att stärka lönsamheten.
I det europeiska fabrikssystemet finns karosstillverkningen i de två fabrikerna i
Finland, i Wroclaw, Polen och i Säffle, Sverige. Fabrikerna i Tammerfors och
Wroclaw tillverkar bägge Volvo 8700. Den polska fabriken har ledig kapacitet och
genom att koncentrera tillverkningen av Volvo 8700 till Wroclaw, kan Volvo Bussar
uppnå en mer kostnadseffektiv produktion.
När det gäller fabriken i Åbo genomförs en omorganisation för att öka fabrikens
konkurrenskraft. Där kommer tillverkningen av Volvo 9700 att koncentreras mot den
nordiska marknaden.
Produktionen i Tampere upphör i augusti. Volvo Bus Finland har med representanter
för de anställda förhandlat om en rad olika stödåtgärder för den berörda personalen.
Resultatet under det första kvartalet kommer att belastas med 120 miljoner kronor för
avsättningar med anledning av ovanstående.
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För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef,
+46 31 322 52 00 per-martin.johansson@volvo.com
För videomaterial av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvo Bussar är en av världens största tillverkare av tunga bussar. Sortimentet omfattar kompletta fordon, chassi,
karosser, transportlösningar för städer, leasing, finansiering samt service och underhållskontrakt. Volvo Bussar
ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem
för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer.
Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster.
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