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Tudorkatten somnade för 
snart tio år sedan, men Ale 
kommuns snabba initiativ 
att utreda möjligheterna att 
vara med i utvecklingen av 
framtidens energiteknik har 
varit framgångsrikt. I samver-
kan med bland andra landets 
ledande tekniska högskolor 
och Västra Götalandsregionen 
skapades ETC, ett energitek-
nikcentrum.

– Målet var att försöka skapa 
en mötesplats för forskning 
och industri. Här utvecklas 
forskningsresultat till kom-
mersiellt gångbara produkter. 
Alelions litiumjonbatteri är 
en avknoppning från ETC:s 
verksamhet, säger näringslivs-
sekreterare, Kjell Lundgren.

Håkan Sandberg är entre-
prenören och en av investe-
rarna bakom Alelion Batteries 
AB som till hösten börjar den 

första kommersiella tillverk-
ningen av litiumjonbatterier i 
Europa. Fabriken på 3250 kvm 
byggs just nu på Rödjans väg i 
Nödinge, men anses redan för 
liten.

– Trycket ute på markna-
den är enormt. Intresset för 
och behovet av framtidens 
litiumjonbatterier är utbrett. 
Vi har redan fem ordrar inne 
från fem olika branscher, säger 
Håkan Sandberg.

Satsningen är gigantisk 
och mycket omfattande. Stora 
investerare är redan nyfikna 
och fordonsindustrin är själv-
fallet ett av de områden som är 
mest angeläget.

– När investeringar hamnar 
på den här nivån ställs alltid 
frågor om framtiden. När 
fabriken är fullt utnyttjad, hur 
mycket kan ni bygga ut och 
så vidare. Eftersom vi vet att 

utrymmet på Rödjans väg är 
begränsat ville vi omgående 
försäkra oss om ett annat 
verksamhetsområde. Därför 
har vi under en tid förhandlat 
med Ale kommun och det har 
mynnat ut i ett optionsavtal 
om att få tillgång till 60 000 
kvm på höjden i Stora Viken, 
berättar Sandberg.

Ett annat skäl är att mil-
jötillstånden för verksamhe-
ten på Rödjans väg dröjer. 
När fabriken tas i bruk i höst 
kommer det inte att ske någon 
tillverkning av battericeller, de 
köps istället in från Kina och 
USA.

– Vi kommer att montera 
ihop batterierna och systemen 
i Nödinge, men det ser inte ut 
att bli någon celltillverkning 
där, bekräftar Sandberg.

Det kommer det däremot 
att bli i Stora Viken så fort 
vägutbyggnaden är klar.

– Vi har försäkrat oss om 
att kunna erbjuda Håkan mark 
någon gång mellan 2012-2013. 
I dag är området bergtäkt där 
man tar ut stora mängder 
material för utbyggnaden av 
E45 och järnvägen. Det ska 
vara så pass klart att byggna-
tionen av fabriken kan starta 
vid den aktuella tidpunkten, 
menar kommundirektör Stig 
Fredriksson.

Optionsavtalet är en stor 
framgång för Ale kommun och 
kommunstyrelsens ordförande 
Jarl Karlsson (s) var stolt när 
han tog Håkan Sandberg i 
hand.

– Det är spännande att ligga 
i fronten, särskilt på ett område 
som hela världen är intresserat 
av. Initiativet till ett energitek-
nikcentrum i Nol var lycko-
samt och visar vad samverkan 
kan resultera i. Tillsammans 
med högskolorna, näringslivet 
och regionen har vi skapat ett 
centrum i Sverige för energi-
teknik. Alelion och deras kom-
mande fabrik i Stora Viken är 
en avknoppning från ETC och 
det känns stimulerande att vi 
kan vara med och lägga grun-
den för nya viktiga verksamhe-
ter. ETC är ett samhällsbidrag, 
menar Jarl Karlsson och tilläg-
ger:

– Möjligheten att placera en 

stor industri på höjden i Stora 
Viken grundar sig på beslutet 
som kommunen tog att delfi-
nansiera en trafikplats. Den 
ger näringslivet bra förutsätt-
ningar och på sikt även för 
boende i södra Nödinge.

Optionsavtalet och det 
redan långt gångna planerna 
för Alelions framtidsfabrik gör 
att företaget nu bestämt sig för 
att bara nyttja 1250 kvm av de 
nya lokalerna vid Rödjans väg.

Tudor i Nol tillverkade 500 
000 blybatterier och sysselsatte 
800 personer när fabriken gick 
som bäst. Alelion kommer 
inledningsvis att producera 
lika många batterier, men med 
blott 50 anställda.

– Framtidens batterier till-
verkas i en kliniskt ren miljö 
och påminner om läkemedels-
industrin. Det har hänt otro-
ligt mycket och verksamheten 
kräver högteknologisk kom-
petens av civilingenjörerna, 
berättar Håkan Sandberg som 
till synes går en spännande 
framtid till mötes.

Energi lär han i alla fall inte 
saknad.
Fotnot: Det är fastighetsbolaget 
Fastigheter i Götaland AB (FIGAB) 
som Alelion hyr av som har tecknat 
markoptionsavtalet med Ale kommun. 
Huvudägare till fastighetsbolaget är 
Håkan Sandberg.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Framtidens batterier ska tillverkas i Stora Viken
– Optionsavtal om jättefabrik innan den första har öppnat

ETC = ENERGITEKNIKCENTRUM
ETC är en ideell förening bestående 
av Chalmers, Kungliga tekniska 
högskolan, Lunds tekniska högskola, 
Business region Göteborg, Göteborgs 
Energi AB, Ekca Chemicals och Ale 

kommun. ETC skall utgöra ett cen-
trum där högskolor och universitet 
möter industrin, en plats där goda 
forskningsresultat skall komma till 
industriell nytta. 

Håkan Sandberg, vd i Alelions AB och delägare i Fastigheter i Götaland, har tecknat ett op-
tionsavtal om 60 000 kvm mark i Stora Viken. Kommunstyrelsens ordförande Jarl Karlsson 
(s) var både stolt och glad över att avtalet nu är i hamn.                

NÖDINGE. Alelion Batteries AB bygger just nu 
framtidens batterifabrik på Rödjans väg i Nödinge.

Trots att inte ett enda batteri ännu har lämnat 
lokalerna har Alelions vd, Håkan Sandberg, redan 
kommit överens med Ale kommun om ett options-
avtal för ny mark motsvarande tio fotbollsplaner 
på industriområdet i Stora Viken.

– Intresset för nästa generations batterier och 
batterisystem är större än vi vågat tro, inte bara i 
Sverige utan världen över, säger Sandberg.


