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Göteborg den 6 december 2021 
 

Cromocol redo att skala upp affärsområdet vertikal odling  
– från forskningsanläggningar till kommersiell produktion 
 
Boråsföretaget Cromocol har förvärvats av Ernströmgruppen och storsatsar på vertikal odling. Företaget 
som tidigare levererat klimatkammare till nordiska forskningsanläggningar är nu redo att hjälpa kunder 
som vill börja med kommersiell produktion av livsmedel i Sverige. 
 
Vertikal odling, som redan är en miljardindustri, kommer att växa ordentligt i Sverige. Tekniken gör det 
möjligt att odla livsmedel var som helst i världen och därmed slippa långa transporter. Dessutom går det 
att spara upp till 95 procent vatten. 
 
- En av våra anläggningar skulle här i Borås kunna förse alla lokala ICA-butiker med sallad. Det håller inte i 
framtiden att vi i Sverige fraktar grönsaker från Namibia eller Holland. Beroende på livsmedel så kan vi 
reducera odlingstiden från 5-7 veckor ned till 2 veckor, säger Andreas Hagberg, partner sedan 2011. 
 
Cromocol har hittills fokuserat på att leverera teknik och utrustning till forskning. Bland kunderna finns SLU 
Sveriges lantbruksuniversitet, Helsingfors Universitet och SweTree. De har tillsammans med 
klimatanläggningsleverantören Aralab byggt upp kompetensen inom företaget. Nu är Cromocol redo att 
skala upp och gå från forskning till kommersiell produktion. I och med Ernströmgruppen som nya ägare får 
Cromocol helt nya förutsättningar. 
 
- Tillsammans med Elektrokyl Energiteknik i Borås, som är ett systerbolag inom Ernströmgruppen, är 
Cromocols koncept att skapa energieffektiva miljöer för inomhusodling med så litet klimatavtryck som 
möjligt. Systemen är komplett nyckelfärdiga, levereras med all nödvändig teknik och sätts samman hos 
kunder för kommersiell odling, säger Magnus Terrvik, affärsområdesansvarig på Ernströmgruppen. 
 
Extremt kontrollerat och perfekt väder i Borås 
- I våra klimatkammare kan vi återskapa perfekta väderförhållanden. Vi har extrem kontroll på alla 
parametrar som temperatur, luftfuktighet, koldioxid, ljus, luftflöden och näringslösningar till växterna, 
säger Andreas Hagberg. 
 
Allt är kontrollerat i systemet. Istället för människor är det en robot som åker runt och plockar salladen. 
Allt för att minimera riskerna att exempelvis en människa för med sig bakterier in till växterna.  
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Om Cromocol 
Cromocol, med huvudkontor i Borås, levererar instrument och utrustning för testning av material och komponenter 
samt helhetslösningar för klimatrum. Produkterna Cromocol marknadsför, kommer från världsledande tillverkare, 
kända för sin kvalitet och tekniska innovationer. Några av Cromocols leverantörskontrakt har pågått i över 50 år. 
Cromocols kunder finns i Skandinavien samt kringliggande marknader. De senaste åren har Cromocol omsatt cirka 30 
miljoner kronor med god lönsamhet. 

 
Om Ernströmgruppen 
Ernströmgruppen är en familjeägd industrikoncern som tillsammans med entreprenörer vill bygga bättre företag för 
framtida generationer. Ernströmgruppens affärsmodell, ”samlad entreprenörskraft”, bygger på fyra generationers 
nationella och internationella erfarenheter av att kombinera det bästa från småföretagandet; entreprenörsanda, 
engagemang, och effektiva beslutsvägar, med det bästa från storföretagandet, såsom finansiell stabilitet, struktur 
och erfarenhetsutbyte. Bolagets verksamheter spänner över allt från marinsäkerhetsutrustning och teknikhandel, till 
leverans av komponenter och tjänster för energieffektivisering av industrier och fastigheter. Ernströmgruppen består 
idag av mer än 40 företag med en total omsättning runt 3 miljarder kronor och har över 1100 anställda i Norden och 
norra Europa. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
Andreas Hagberg 
Partner, Cromocol 
Tel: 0737-06 33 63 
e-post: andreas@cromocol.se 
www.cromocol.se 
 

 

 
 


