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Alfa Laval öppnar nytt globalt applikations- och 
innovationscenter i Danmark 

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – 
öppnar ett applikations- och innovationscenter för flödesutrustningsteknologi i Kolding, 
Danmark, för att stärka företagets globala ställning inom livsmedel och läkemedel, vilka 
är viktiga tillväxtområden för företaget. 

Syftet med det nya applikations- och innovationscentret är att öka utvecklingstakten av 
nya produkter inom hygienisk flödesutrustningsteknologi (vilket innefattar pumpar, 
ventiler, rengöring och blandningsutrustning). Det 1.600 kvadratmeter stora centret som 
är beläget vid Alfa Lavals anläggning i Kolding kommer också att vara en global 
testanläggning för livs- och läkemedelsapplikationer där kunder kan studera prestandan 
i Alfa Lavals utrustning under verkliga driftsförhållanden.  
 
“Förändrade konsumenttrender driver efterfrågan på nya livsmedelsprodukter som i sin 
tur kräver flexibel processutrustning. Dessutom söker livsmedelsproducenter ständigt 
mer effektiva och hållbara processer där de får ut mer av sina råvaror samtidigt som de 
sparar vatten och energi. Enkelt uttryckt; livsmedelsindustrin är beroende av innovation, 
säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen. ”Vårt senaste 
innovationscenter kan påskynda vår produktutveckling inom lösningar för säker och 
effektiv livs- och läkemedelsproduktion. Det kommer att stärka vår förmåga att möta våra 
kunders nuvarande och framtida behov.”  
 
 
Visste du att…  Alfa Laval har ytterligare tre globala innovations- och testcenter i 
Danmark; i Søborg (dekantrar för livsmedels- och vattenapplikationer), i Aalborg (marina 
lösningar) och i Nakskov (membranfiltrering för livs- och läkemedelsindstrin samt inom 
vattenreningsområdet)? 

 

 

Kort om Alfa Laval  

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets 

världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett 
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spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa 

ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå 

såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. 

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material 

och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, 

effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till 

en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi 

gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™. 

Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder 

kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.  

www.alfalaval.com 
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