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Alfa Laval udvider dansk fabrik markant
Industrikoncernen Alfa Laval udvider nu sin fabrik i Kolding med hele 17.000
kvadratmeter gennem en lejeaftale. Udvidelsen er en del af en række investeringer i
Alfa Laval Kolding, der de seneste 12 måneder er vokset med 100 medarbejdere og
forventer at ansætte yderligere 70 nye medarbejdere i 2022.
Det går for alvor stærkt hos Alfa Laval i Kolding, der er del af Alfa Laval-koncernen, som i
2020 omsatte for cirka 5,6 milliarder kroner i Danmark.
Alfa Laval har således gennem en årrække investeret mere end 300 millioner kroner i sine
faciliteter i Kolding, blandt andet i form af et fuldautomatisk distributionscenter, et nyt
kontorhus samt et nyt applikations- og innovationscenter. Men her stopper udviklingen ikke.
Det står klart, efter at Alfa Laval netop har indgået en langsigtet aftale om et 17.000
kvadratmeter stort fabriks- og kontorlejemål, der tidligere har huset Danfoss. Lejemålet ligger
som nabo til Alfa Lavals eksisterende faciliteter i Kolding og kommer til at udvide
virksomhedens samlede areal i byen markant.
- Vi er meget tilfredse med at have indgået en aftale om et nyt, attraktivt lejemål med både
kontor-, lager- og produktionsfaciliteter, der udvider vores tilstedeværelse i Kolding
betydeligt. Vi er vækstet massivt i løbet af 2021, hvor vi er blevet yderligere 100 nye
medarbejdere i Alfa Laval Kolding. Med udvidelsen og vores øvrige store investeringer i
vores site i Kolding gennem de senere år er vi nu klar til at kunne eksekvere på vores
strategi, siger administrerende direktør i Alfa Laval Kolding, Ole Rudbeck Petersen.
Ole Rudbeck Petersen forventer, at Alfa Laval Kolding vil ansætte yderligere 70 nye
medarbejdere i løbet af 2022. En del af ansættelserne vil være et resultat af en
igangværende fabriksflytning, hvor Alfa Laval i løbet af 2022 og 2023 lukker produktionen på
en fabrik i Eastbourne i England og flytter den til Kolding. Det er dog ikke Eastbourneaktiviteterne, der kommer til at fylde i det nye lejemål.
Nye kvadratmeter giver plads til innovation og nytænkning
Det nye lejemål skal blandt andet ses i lyset af, at Alfa Laval Kolding som koncernens
globale videncenter for væskehåndteringsudstyr spiller en vigtig rolle for selskabets
produktudvikling inden for pumper, ventiler og tankudstyr til fødevareindustrien og den
farmaceutiske industri.
- Det er afgørende, at vi hele tiden formår at flytte og udvikle vores produkter, hvis vi skal
bevare vores position som teknologiførende inden for vores kerneområder. Markedet
efterspørger hele tiden mere brugervenlige, mere digitale og mere effektive samt
ressourcebesparende produkter, fortæller Ole Rudbeck Petersen og fortsætter:
- Med de nye faciliteter skal vi ikke bekymre os om kapacitet de kommende år, hvilket giver
os optimale betingelser for at arbejde videre med vores strategiske fokus på
produktudviklingen inden for bæredygtighedsfremmende teknologi og digitalisering.
Om Alfa Laval Kolding:
Alfa Laval Kolding er Alfa Laval-koncernens globale videncenter for væskehåndteringsudstyr.
Virksomhedens primære forretningsområder er produktudvikling, produktion, distribution og
salg af pumper, ventiler og tankudstyr til fødevareindustrien og den farmaceutiske industri.
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Om Alfa Laval
Alfa Laval-koncernen er en førende global leverandør af højkvalitetsprodukter inden for blandt
andet varmeoverførsel, separation og væskehåndtering. Alfa Laval er aktiv inden for energi-,
marine, føde- og drikkevare- såvel som spildevandsindustrien og tilbyder sin ekspertise, produkter
og service til en bred vifte af kunder verden over. Vi arbejder konstant med at optimere processer,
skabe ansvarlig vækst og drive udvikling – og ønsker altid at gå den ekstra mil for at støtte kunder i
at nå deres forretningsmæssige og bæredygtighedsmål.
Alfa Lavals innovative teknologier er dedikeret til at rense, raffinere og genbruge materialer, og
fremmer en mere ansvarlig brug af naturens ressourcer. Vores løsninger bidrager til forbedret
energieffektivitet og varmegenvinding, bedre vandbehandling og reducerede emissioner. Dermed
accelererer Alfa Laval ikke kun succes for sine kunder, men også for mennesker og planeten. Vi
arbejder på at gøre verden bedre, hver dag. Det kalder vi ”Advancing Better” TM med Alfa Laval.
Alfa Lavals danske selskaber er ejet af Alfa Laval Corporate AB, der er børsnoteret på Nasdaq
OMX og har hovedsæde i Lund. Alfa Lavals produkter sælges i over 100 lande, hvoraf over 50 af
dem har deres egne salgsorganisationer.
Alfa Laval beskæftiger ca. 16.700 ansatte på verdensplan med hovedvægt i Sverige, Danmark,
Kina, Indien og Nordamerika. Koncernen omsatte i 2020 for SEK 41,5 mia.
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