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Press release from AFRY 

AFRY vinner turn-key-projekt från Chr. Hansen i 
Danmark 

 

AFRY möjliggör ett nytt utvecklingscentrum för hållbara mejeriprodukter 
tillsammans med Chr. Hansen. AFRY har i egenskap av partner fått i uppdrag 
att bygga produktionsanläggningen med syfte att utveckla nya hållbara 
mejeriprodukter. 

 

Chr. Hansen utvecklar naturliga ingredienslösningar för bland annat 
livsmedelsindustrin. Med dessa lösningar påverkar de mer än en miljard människors liv 
varje dag. Globalt letar konsumenterna i allt högre grad efter riktig och naturlig mat, 
som på samma gång är god, hälsosam och hållbar. För att framgångsrikt fortsätta 
utveckla dessa växande krav från konsumenter, har Chr. Hansen beslutat att bygga 
ett nytt utvecklingscentrum (Application Test Center, ATC) för hållbara 
mejeriprodukter. 

AFRY har varit projektpartner åt Chr. Hansen i mer än tio år, och har varit involverad 
från grundläggande design i detta nya projekt, ATC, som bland annat inkluderar 
mjölkmottagning, mjölkbehandling och produktion av färskvaror och ost. Ett 
tvärfunktionellt team från AFRY ansvarar för projektledning, processdesign, 
automatisering, rör- och elkonstruktion, kvalitetssäkring, tillverkning, montering, 
installation och driftsättning av detta nya utvecklingscentrum för hållbara 
mejeriprodukter. 

− Vi har valt AFRY som vår pålitliga partner för att påbörja detta spännande 
byggprojekt. De har ett brett spektrum av de tekniska kompetenser som täcker alla 
relevanta discipliner, och de har förståelse för hur både livsmedelsinsindustrin och 
våra kunder fungerar. Därför är vi starkt övertygade om att vi tillsammans kommer att 
bygga ett flaggskepp i världsklass för mejeriprodukter, säger Torsten Steenholt, 
Executive Vice President, Global Operations, Chr. Hansen. 

− Vi är stolta över att bidra till att möta det växande globala behovet av nya och mer 
hållbara livsmedelsprodukter genom att återigen få förtroendet av Chr. Hansen att 
arbeta tillsammans, säger Robert Larsson, EVP och Head of Industrial & Digital 
Solutions Division, AFRY.  

 
 
För mer information, kontakta: 

Cathrine Sandegren, EVP & Head of Communication and Brand 
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070–292 68 26 

 
 
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och 
rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. 
 
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, 
som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. 
 
Making Future 


