
Tlf. 8870 7515  .  Mobil 4057 1346  .  www.staalcentrum.dk

BreD DeltAgerkreDS

Stålcentrum har en bred medlems-

kreds med cirka 80 virksomheder 

og videncentre.

Medlemskredsen omfatter stål-

leverandører, producenter af udstyr 

og anlæg, komponentleverandø-

rer, GTS-institutter, universiteter, 

fødevareproducenter, erhvervsskoler 

og rådgivere m.fl. Den aktuelle liste 

kan ses på www.staalcentrum.dk

meDlemSforDele

Som medlem af Stålcentrum har 

man en række fordele:

 Mulighed for at påvirke 

 Stålcentrums indsatsområder  

 og arbejdsopgaver

 Dialog med såvel leverandører  

 som kunder 

 Kontakt til mulige 

 samarbejdspartnere

 Mulighed for at deltage i arbejds-

 grupper og udviklingsprojekter

 Mulighed for at påvirke forskning  

 og udvikling

 Adgang til videnportal med 

 søgbar database over guidelines,  

 love, standarder og virksomheds- 

 normer om hygiejnisk design  

 – samt danske videninstitutters  

 kompetencer og tilhørende  

 kontaktpersoner

 Nyhedsbreve fra Stålcentrum

 med bl.a. invitationer til  

 temadage og seminarer

inDmelDelSe

Alle interesserede kan blive medlem 

af Stålcentrum. Indmeldelsesformu-

lar findes på www.staalcentrum.dk.



Stålcentrum
- innovAtion og vækSt frA Stål til føDevArer



Stålcentrum er et virksomheds- 

netværk med et veldefineret mål: 

Vi vil styrke de danske virksom-

heder, der udvikler og fremstiller 

udstyr til fødevareindustrien.

Vi har også en klar vej til målet.  

Vi skal skabe innovation og vækst 

for at udbygge den danske styrke- 

position på området. Danske maski-

ner og dansk udstyr skal være det 

bedste og mest rentable – men ikke 

nødvendigvis det billigste i anskaf-

felse. Vi prioriterer videnindhold  

og værditilvækst højere end pris- 

konkurrence med producenter i 

lande med lave omkostninger.

Derfor er Stålcentrum baseret på 

samarbejde i hele værdikæden fra 

leverandører af komponenter over 

rådgivere og videncentre til produ-

center af fødevarer.

Stålcentrum skal kort sagt afdække 

og opfylde fødevareproducenternes 

ønsker til deres kommende 

produktionsapparat – og derefter 

skabe grundlag for at udstyrs- 

producenterne kan opfylde disse 

ønsker ved hjælp af ny viden fra 

universiteter, videncentre og  

materialeleverandører.

På den måde arbejder Stålcentrum 

til hele værdikædens bedste.

Derfor virker Stålcentrum

Stålcentrums afgørende styrke er 

at skabe samarbejde på tværs af 

faglige områder. Vi sætter stål-

leverandøren, hygiejneforskeren, 

udstyrsproducenten og mejerivirk-

somheden sammen om bordet til en 

udveksling af ønsker og krav.

Det sikrer på den ene side, at den 

nyeste viden bruges til at opfylde 

slutbrugerens ønsker. På den anden 

side for såvel virksomheder som 

forskning input til, hvad slutbru-

geren ønsker. Det gør forskningen 

endnu mere relevant for industrien, 

og det giver udstyrsproducenter og 

underleverandører bedre mulighed 

for at opnå stor kundetilfredshed. 

Stålcentrums samarbejdsproces 

sikrer, at resultaterne hurtigt kan ta-

ges i brug af udstyrsproducenterne. 

Effektiv og innovationsskabende 

formidling.

Samtidig udvikler Stålcentrum kon-

krete værktøjer til industrien som fx 

guidelines for hygiejnisk design, nye 

testmetoder, der gør det muligt at 

dokumentere fordelene ved innova-

tivt udstyr, og en videnportal med 

en omfattende litteraturdatabase.

Aktiv inDSAtS giver  
reSultAter

Stålcentrum lægger vægt på den 

aktive indsats som grundlag for  

at skabe resultater. Selv om vi  

lægger vægt på dialog og debat,  

er Stålcentrum meget mere end  

en diskussionsklub.

Stålcentrum er således med til at 

etablere forskningsprojekter, og vi 

deltager aktivt i dem. Vi har også 

en række arbejdsgrupper og udvik-

lingsprojekter, der målrettet arbej-

der på at løse konkrete opgaver, 

der er formuleret af Stålcentrums 

medlemmer.

Vi har et nært samarbejde med 

netværk på tilgrænsende områder, 

og vi bidrager til regional udvikling 

sammen med danske regioner.

Viden skal bruges for at have værdi. 

Derfor arrangerer Stålcentrum 

temadage, seminarer og workshops 

– ofte i samarbejde med andre net-

værk, så vores viden kommer bredt 

ud. Vi arbejder med formidling, 

både via pressen og egne publika-

tioner, og vi søger altid indflydelse 

og påvirkning, hvor det er muligt.

StålcentrumS  
inDSAtSområDer

Stålcentrums medlemmer har 

udvalgt de indsatsområder, som er 

vigtigt for at kunne skabe innova-

tion og vækst. Indsatsområderne 

revideres jævnligt på baggrund af 

den løbende dialog i netværket.

De vigtigste indsatsområder er: 

 Hygiejnisk design

 Materialeteknologi

 Brug af alternative materialer

 Design og konstruktion af 

 udstyr og komponenter

 Industrielt design

 Fødevarehygiejne og 

 effektiv rengøring

 Sporbarhed

 Effektivisering og Total Cost 

 of Ownership

 Procesoptimering

 Kvalitetskontrol

 Anvendelse af dataopsamling og  

 styring i produktion

Stålcentrum – et netværk meD en klArt mål



internAtionAl inDflyDelSe

Stålcentrum søger også internatio-

nal indflydelse og deltager i interna-

tionalt samarbejde. Det sker dels for 

at skaffe international viden hjem 

til danske virksomheder, dels for at 

skabe kendskab til danske løsninger 

til gavn for dansk erhvervsliv. 

Stålcentrums største, internationale 

samarbejdspartner er EHEDG 

(European Hygienic Engineering & 

Design Group), hvor udstyrsprodu-

center, fødevareindustri, forskning 

og sundhedsmyndigheder samarbej-

der om fødevarehygiejne.

Stålcentrum har således været  

drivkraften bag, at EHEDG  

Danmark blev etableret som en 

dansk afdeling af EHEDG i 2010.


