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Alfa Laval i Frankrike 
 
Frankrike är en viktig marknad för Alfa Laval med forskning och utveckling (FoU) samt produktion 
med inriktning på energi- och energirelaterad industri. Alfa Laval har verkat på den franska 
marknaden i mer än 100 år och har idag ett säljbolag, sex produktionsenheter, två servicecentra 
samt två affärscentra som ansvarar för FoU, produktion och marknadsföring. En stor del av 
verksamheten i Frankrike riktar sig mot den globala marknaden och majoriteten av tillverkningen går 
på export. Alfa Laval Frankrike har knappt 1 000 anställda. 
 
Alfa Laval var det första svenska företag som etablerade dotterbolag i Frankrike, 1907. Mer än 100 
år senare utgör verksamheten i Frankrike något mer än 10 procent av Alfa Laval-koncernens totala 
omsättning, eller ca 3,5 miljarder kronor. 
 
Säljbolaget, ”Alfa Laval France & North West Africa”, förser kunder i Frankrike och 22 länder i Nord-
och Västafrika med produkter och lösningar. Genom att hjälpa dem värma, kyla, separera och 
transportera produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, stärkelse och läkemedel, 
förbättrar Alfa Laval prestandan i kundernas processer. 
 
Alfa Lavals varumärke är väletablerat i Frankrike och kunderna är ledande internationella företag 
såsom EDF, Dalkia, Danone, Sanofi, Veolia, Total och Technip. Dessa franska internationella 
företag driver inte bara tillväxten för Alfa Laval i Frankrike utan för Alfa Laval globalt.  
 
Cirka 40 procent av Alfa Lavals orderingång kommer från energi- eller energirelaterad verksamhet 
(t.ex. produktion av olja och gas, raffinaderi, petrokemi och biobränslen). Flera franska innovationer 
är idag, genom Alfa Laval, kända över hela världen (t.ex. kompakta värmeväxlare såsom Alfa Laval 
Compabloc och Alfa Laval Packinox, samt spiralvärmeväxlare). För att ytterligare stärka sin ställning 
och fokusera på energibranschen, har Alfa Laval etablerat ett affärscenter med bas i både Nevers 
och Fontanil, utanför Grenoble, för utveckling av svetsade värmeväxlare. Syftet med centret är att 
stärka forskning och utveckling av dessa produkter vilka lämpar sig väl för raffinaderier och 
petrokemisk industri. 
 
Under åren har Alfa Laval förvärvat flera franska företag i syfte att addera nya produkter och ny 
kompetens till koncernen. De två senaste är Definox (2010) – specialiserade på ventiler och annan 
rostfri utrustning för livsmedelsproduktion samt till läkemedels- och kosmetikindustrin – samt 
tillgångar och teknologi till en gasförbränningsenhet från Safran Group (2013). 
 
Under ledning av Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval, har företaget under de senaste 
åren gjort stora investeringar i Frankrike för att öka sin produktionskapacitet och utveckla nya 
produktionslinjer. Det har resulterat i att antalet anställda ökat från 750 (år 2009) till idag, närmare 
1 000 anställda. 
 
Korta fakta om Alfa Laval Frankrike 
 Grundades 1907 
 Närmare 1 000 anställda  
 Tillverkning och montering av spiralvärmeväxlare, Compabloc och Packinox svetsade 

plattvärmeväxlare, filter för smörj- och eldningsolja till motorer, värmeväxlarsystem för kranvatten 
samt Definox ventiler och rostfri utrustning. 

 Fem produktionsanläggningar i Nevers, Fontanil, Elancourt, Chalon-sur-Saône och Pontcharra-
sur-Turdine samt Definox i Getigne. 

 Total omsättning på 3,5 miljarder kronor, varav ca 70 procent utgör export.  
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Några andra viktiga milstolpar för Alfa Laval i Frankrike: 
 1947 – öppnar sin första produktionsanläggning i Nevers - fortfarande i bruk. 
 1989 – förvärvar Moatti, specialiserad på filter för marin- och dieselmarknaden. 
 1998 – förvärvar Vicarb som producerar svetsade plattvärmeväxlare. 
 2005 – förvärvar Cetetherm, med fokus på VVS-marknaden. 
 2005 – förvärvar Packinox som producerar stora plattvärmeväxlare för raffinaderi och 

petrokemisk industri. 
 2007 – firar 100 år i Frankrike 
 2009 – huvudkontoren för Alfa Laval Frankrike och säljbolaget flyttas till Saint-Priest (nära Lyon) 
 2009 – öppnar ett servicecenter för packningsförsedda plattvärmeväxlare för att kunna ge god 

service till kunderna 
 2010 – förvärvar Definox som utvecklar och tillverkar ventiler och rostfri utrustning för 

livsmedelsproduktion samt till läkemedels-och kosmetikaindustrin. 
 2012-2013 – fördubblar antalet auktoriserade återförsäljare och servicepartners till över 200, för 

att ytterligare förstärka närvaron på den franska och nordvästafrikanska marknaden. 
 2014 – öppnar ett säljkontor i Ghana för att förstärka närvaron på den västafrikanska 

marknaden. 
 

 
Om Alfa Laval 
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, 
baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 
 
Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. 
De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer 
livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.  
 
Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, 
för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. 
 
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper 
dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2012 en omsättning på 
cirka 29,8 miljarder kronor och 16 400 anställda. 
 
Kontaktuppgifter 
Alfa Laval sas  
97 Driveway Borodine  
69797 Saint-Priest Cedex 
 
Besöksadress:  
Alfa Laval France  
1267 Driveway Parks  
69800 Saint-Priest 
GPS koordinater: N 45° 42,615 ' E 4° 56,215 ' 
 
Telefon: +33 469 16 77 00 
Fax: +33 469 16 77 86 
Hemsida: www.alfalaval.fr 

 

http://www.alfalaval.fr/

