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Alfa Laval tar order värd 75 miljoner kronor  
på marina rökgasreningssystem  
Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – 
har tagit en order för leverans av Alfa Laval PureSOx rökgasreningssystem för 
installation på fyra befintliga fartyg. Ordern, från en ny kund i Tyskland, är bokad i 
segmentet Marine & Offshore Systems. Den har ett värde av cirka 75 miljoner kronor 
och leverans beräknas ske under 2015.  

Ordern omfattar hybridsystem för fyra RoRo-fartyg (av engelskans roll on, roll off, 
dvs fartyg som är konstruerade för att lasten lätt ska kunna köras ombord och i 
land). Ett hybridsystem gör det möjligt att skifta mellan ett öppet och slutet 
reningssystem vilket ger en unik flexibilitet. 

”Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit ytterligare en order på våra 
skrubbersystem. Det faktum att den kommer från en ny kund bekräftar vårt systems 
pålitlighet och förmåga att minska halten av svaveloxider oavsett om det gäller 
uppgradering av befintliga fartyg eller installation på nya fartyg”, säger Lars 
Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval. 

IMOs konvention för reducering av svavelhalter (SOx) i rökgaser berör alla fartyg, 
såväl nya som befintliga. Konventionen kräver att utsläppsnivåerna i vissa områden, 
Emission Control Areas (ECAs), ska begränsas till högst 0,1 procent från och med 
2015. Globalt får nivån inte överstiga 0,5 procent från 2020. För att nå dessa nivåer 
kan redare antingen använda dyrare lågsvavligt bränsle eller, på fartyg där det är 
lämpligt, fortsätta köra på tjock eldningsolja och istället investera i en skrubber 
såsom Alfa Laval Pure SOx. 

 
 
Visste du att… Alfa Laval PureSOx har en modulbaserad konstruktion som ger en 
kompakt och energieffektiv skrubberinstallation både för uppgradering av befintliga 
fartyg och för installation på nya fartyg? 
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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 2013 en omsättning på cirka 29,8 miljarder kronor och 16 300 
anställda. 
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För mer information kontakta:  
Peter Torstensson  
Informationsdirektör  
Alfa Laval  
Tel: +46 46 36 72 31  
Mobil: +46 709 33 72 31 
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