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Välkommen till Volvo i Eskilstuna

Säkerhet är ett av Volvos kärnvärden. Därför ber vi dig 
som besökare att följa de regler vi har satt upp för att din 
vistelse hos oss skall bli så säker som möjligt. 

Än en gång välkommen!

• Vid receptionen möter du din besöksmottagare, eller du blir anvisad 
var ni skall mötas. du får en besöksbricka som vi ber dig bära synligt 
under den tid du är vår gäst.

• Om ditt besök är guidat, följ guiden under hela besöket.

•  Minderåriga barn kan vi inte ta emot. detsamma gäller djur.

• Har du speciella skäl för att köra in bil på fabriksområdet så utfärdar 
receptionen parkeringstillstånd.

• det är inte tillåtet för vare sig besökare eller anställda att fotografera 
i våra lokaler utan särskilt tillstånd. det gäller för såväl kamera som 
mobiltelefon med kamerafunktion.

• Alla våra arbetsplatser är rökfria.

• I fabrikslokalerna finns gröna gångvägar målade på golvet liksom 
markerade arbetsområden som inte får beträdas.

• Vi har många truckar som är i rörelse. Håll ett särskilt öga på dem.

• Efter besöket ber vi dig att lämna tillbaka besöksbrickan i 
receptionen.

Välkommen åter!

Externt larmnummer: 016 - 15 11 11

Hörselskydd, 
vid angivna platser.

Varselklädsel, används 
av besökare och  
entreprenörer.

Rökförbud råder.

Vid utrymningslarm, 
lämna byggnaden via 
närmaste nödutgång.

Skyddsskor är  
obligatoriskt.

Skyddsglasögon,  
vid angivna platser.

Fotografering på 
området ej tillåtet.

Uppmärksamma truck-
trafik. Använd de gröna 
angivna gångvägarna.

Säkerhetsregler



Welcome to Volvo in Eskilstuna

Security is one of Volvo’s core values. Therefore we ask 
you, as a visitor, to follow the rules we have stated in 
order to make your visit as secure as possible. 

Once again welcome!

• At the reception you will meet your Volvo contact, or you are being 
showed where to meet. You will also get a visitor badge which we 
ask you to carry visible during the time you are our guest.

• If your visit is led by a guide, follow him/her during the whole visit.

•  We can not receive minors. The same thing goes for animals.

• If you have special reasons to bring your car into the factory area 
the reception will issue a parking permission.

• It is not allowed to take photos in our area without special 
permission.

• All working places are non smoking areas.

• In the factory premises green colored footpaths are painted on 
the floor. Working spaces which are not allowed to set foot upon 
are also marked.

• We have many forklifts which are in a constant motion.  
Be observant of them.

• After your visit please hand over the visitor badge to the reception.

Welcome back!

Hearing protection 
(where necessary).

High-visibility clothing, 
used by visitors and 
entrepreneurs.

Smoking prohibited.

In case of an evacu-
ation alert, leave the 
building via the nearest 
emergency exit.

External alarm number: +46 16 15 11 11

Safety shoes is 
required.

Safety glasses  
(where necessary).

Photographing on 
the site prohibited.

Be aware of moving 
vehicles. Use the 
green designated 
walkways.

Safety Rules
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Volvo och Eskilstuna
Volvo Construction Equipment är ett bolag med många rötter. Den 
djupaste av dem går tillbaka till 1832 och Eskilstuna. Då fick Johan 
Theofron Munktell stadens uppdrag att starta en mekanisk verkstad  
för att förse Eskilstuna Gevärsfaktori och bygdens hantverkare  
”med nödige Wärktyger och Machiner”. 

Stockholmsföretaget Bolinders Mekaniska Verkstad slogs 1932 sam-
man med Munktells Mekaniska Verkstad. Det ”BM” som på detta sätt 
bildades köptes 1950 av AB Volvo som såg fördelarna i att slå ihop 
BMs och Volvos traktortillverkningar. I början av 1980-talet fasades 
traktorer och skördetröskor ut ur produktsortimentet och produktionen 
koncentrerades till anläggningsmaskiner. 

Genom såväl egen tillväxt som uppköp av företag det senaste decenniet 
är Volvo Construction Equipment idag ett av världens ledande företag i 
branschen. Totala antalet anställda uppgår till ca 15 000, varav cirka  
2 000 i Eskilstuna.

I övriga Volvobolag med verksamhet i Eskilstuna arbetar cirka 500 
personer.

Volvo and Eskilstuna
Volvo Construction Equipment is a company with many roots. The 
deepest one originates from 1832 and Eskilstuna. At that time Johan 
Theofron Munktell was briefed by the city to start an engineering 
workshop in order to supply the Eskilstuna Rifle Manufacturing 
Company and the region’s craftsmen with ”necessary tools and 
machinery”. 

The Stockholm located company Bolinders Mekaniska Verkstad was 
1932 merged with Munktells Mekaniska Verkstad. The company 
”BM”, as it was called, was acquired by AB Volvo in 1950 for merg-
ing the two companies’ farm tractor production operations. In the 
early 1980s the production of tractors and combine harvesters came 
to an end allowing the company to focus on construction equipment. 

Organic growth and company acquisitions during the last decade 
have made Volvo Construction Equipment one of the world’s leading 
companies in the industry with a total of approximately 15 000 
employees of whom about 2 000 work in Eskilstuna.

The other Volvo companies with operations in Eskilstuna employ 
about 500 persons.
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