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MUNTERS TECKNAR STRATEGISKT KONTRAKT FÖR TOTALENTREPRENAD 

FÖR ATT DESIGNA OCH BYGGA SKANDINAVISKT LITIUMBATTERILABB 

Klimatförändringen driver den globalt växande efterfrågan på litiumbatterier. Munters har tecknat ett 

strategiskt kontrakt som innebär att bolaget får totalentreprenad inkluderande design och byggnation av 

ett litiumbatterilaboratorium i Skandinavien. Detta är ännu en bekräftelse på Munters position som en 

ledande leverantör till tillverkare av litiumbatterier. 

Överenskommelsen innebär att Munters ska designa och bygga ett fullskaligt laboratorium för litiumbatterier i 

Skandinavien. Ett viktigt urvalskriterium för kunden var Munters förmåga att designa anläggningen i kombination 

med kompetens att säkerställa ett effektivt uppförande av byggandet. Projektet kommer att levereras under de 

kommande sex månaderna och ordervärdet är cirka MSEK 83,5. 

Litiumbatteritillverkning fordrar hög kontroll av miljön med stabila temperaturer och fuktnivåer för att garantera 

slutproduktens kvalitet och produktionssäkerhet. Munters är en klar ledare inom området kompletta 

klimatlösningar för tillverkning av litiumbatterier för bilindustrin globalt. Munters erbjuder en bättre luftmiljö för den 

här industrins känsliga processer liksom lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp.  

– Hållbarhet och fokus på minskade koldioxidutsläpp är tydliga megatrender i samhället i dag, säger Klas 

Forsström, VD och koncernchef för Munters. Vi tror att marknadens starka fokus på hållbarhet kommer att 

fortsätta driva den ökande efterfrågan på litiumbatterier. Munters har ledande lösningar för 

litiumbatterileverantörer och möjliggör den globala utrullningen av energieffektiva, högpresterande 

batterianläggningar.  

 

För mer information kontakta gärna: 

Åse Lindskog, Interim Head of Investor Relations  

E-mail: ase.lindskog@munters.com 

Tel: +46 (0)730 244 872 

 

Om Munters Group 

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra 

experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan 

företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. 

Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2020 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer 

information, besök oss på www.munters.com. 

http://www.munters.com/

