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Om tjugo år går varannan bil på el. Marknaden för batterier har 
redan exploderat. Nu är jakten i gång på nya fyndigheter av kritiskt 
råmaterial som litium och kobolt – metaller som också finns i svensk 
berggrund. På svensk mark planerar även före detta Teslachefen 
Peter Carlsson att bygga sin gigantiska batterifabrik.
av MICHAEL STENBERG

25 000 ton 
LITIUM behöver enbart  

Teslas batterifabrik  
fram till 2025.

    SPECIAL

50 %
väntas priset på LITIUMJON-
BATTERIER falla de komman-
de fem åren, enligt Yet-Ming 

Chiang, professor vid MIT 
och en av världens främs ta 

batteriexperter. Sedan 2010 
har priset RASAT MED 75 

PROCENT.

56 %
av de kongolesiska  

KOBOLTTILLGÅNGARNA 
har köpts upp av KINA.

54 %
av alla nya bilar kommer att 
vara EL-BILAR ÅR 2040, 

enligt den senaste prognosen 
från Bloomberg New Energy 

Finance.
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JUST NU PLANERAR hela världen för 
förbud för diesel- och bensinbilar. Norge 
2025. Indien och Tyskland 2030. Frank-
rike och Storbritannien 2040. 

I andra länder förbereds liknande 
initiativ med varierande tidsplaner. 

Det handlar om en energirevolution 
av ofantliga mått. En global flotta på 
drygt 1 miljard fordon ska på kort tid 
växla över från förbränningsmotorer till 
elmotorer. 

”När stater och städer går in och 
säger att 2025 eller 2040 vill vi inte ha 
förbränningsmotorer längre. Då blir det 
en otroligt stark signal till industri och 
presumtiva köpare”, säger Tesla Motors 
före detta logistikchef Peter Carlsson 
som nu planerar att bygga en gigantisk 
batterifabrik i Sverige. 

I sin senaste framtidsprognos förut-
spår analysföretaget Bloomberg New 
Energy Finance att år 2040 kommer 54 
procent av nybilsförsäljningen och 33 pro-
cent av världens alla bilar att vara elbilar. 

DEN VIKTIGASTE orsaken till den kraf-
tiga ökningen är att batterikostnaderna 
faller snabbare än förväntat. 

För litiumjonbatterier sjönk den med 
53 procent mellan 2012 och 2015 och 
kommer att halveras igen senast 2019. 

Utvecklingen börjar alltmer påminna 
om den hastiga prissänkning som bäd-
dade för solcellernas globala genom-
brott. Redan runt 2025 kommer de 
osubventionerade elbilarnas priser vara 
så låga att de börjar dominera mass-
marknaden. Då kommer också de rena 
elbilarna successivt ta över marknaden 
från pluginhybriderna. 

Andra prognosmakare som Exxon 
Mobil, BP och Internationella energi-
myndigheten ser en liknande utveckling 
i sina kristallkulor. 

Den mest förvånande elbilprognosen 
är kanske oljekartellen Opecs. År 2015 

förutspådde de att världen skulle ha 46 
miljoner elbilar på vägarna år 2040. Men 
bara ett år senare höjde de siffran till 266 
miljoner. Enligt Bloombergs analyser 
skulle det i sådant fall betyda en minsk-
ning av oljebehovet med åtta miljoner 
fat per dag. Det är mer är Irans och Iraks 
sammanlagda oljeproduktion. 

FÖR DRYGT en månad sedan drog Tesla 
skynket av sin första mellanklassbil Mo-
del 3. Den är avsedd för massmarknaden 
och kostar lika mycket som motsvarande 
diesel- eller bensinbil i dag. 

Det ena efter det andra bilföretaget 
följer trenden och ställer om sin produk-
tion till helt eller delvis eldrivna fordon. 
Nyligen meddelade Volvo att man enbart 
ska tillverka helt elektriska bilar eller 
elhybrider efter 2019. 

”Vi kommer ha tre olika drivlinor. 
En ren elbil. En pluginhybrid. Och en så 
kallad mildhybrid, som har en stor för-
bränningsmotor och en mindre elmotor. 
Sedan får marknaden avgöra vilka eller 
vilken som vi kommer producera flest 
av”, säger Johan Tollmén, elektrifie-
ringsexpert på Volvo Cars. 

Den ökade försäljningen av elbilar sät-
ter också full fart på batterimarknaden. 

Litiumjonbatterierna dominerar och 
spås göra så ett bra tag framöver. Utöver 
elbilar används de också i mobiltelefo-
ner, bärbara datorer och på senare tid 
även för storskalig lagring av el från sol- 
och vindkraftverk. 

Enligt en färsk prognos från Variant 
Market Research kommer den globala 
litiumjonbatterimarknaden att öka med 
drygt 10 procent per år fram till 2024. 

Nya produkter som till exempel 
Teslas och svenska möbeljätten Ikeas 
hembatterisystem för lagring av el från 
solpaneler höjer marknadspulsen yt-
terligare. 

FÖR ATT MÖTA den ökande efterfrågan 
planeras redan nu hundratals gigan-
tiska batterifabriker runtom i världen. 
Störst och först blir Teslas så kallade 
gigafabrik i Nevada i USA. Den ska stå 
klar 2020 och producera litiumjonbat-
terier med en sammanlagd kapacitet på 
35 gigawatttimmar (GWh) per år. Det är 
lika mycket som dagens sammanlagda 
produktion i hela världen. 

De andra stora batterifabrikerna 
kommer att hamna i Asien och då främst 
Kina. 

Peter Carlssons batterifabrik North-

volt är en av några få som planerar att 
lägga sin verksamhet på europeisk 
mark. 

Enligt honom är Sverige 
det perfekta landet. Här finns 
kompetent och högutbildad 
arbetskraft och flera storföre-
tag med starka intressen i 
energilagring och batteriteknik. 
Men framför allt så finns ett stort utbud 
av grön och mycket billig energi.

”Tar du hela vår energikonsumtion 

” När stater och 
städer går 
in och säger 
att 2025 eller 
2040 vill vi inte 
ha förbrän
ningsmotorer 
längre, då …”

när fabriken är fullt uppe och rullar och 
jämför den med vad motsvarande energi 
skulle kosta i Kina eller Japan så kom-
mer mellanskillnaden täcka en stor del 
av våra personalkostnader”, säger Peter 
Carlsson.

SVERIGES REGERING har som så många 
andra valt att vända ryggen till diesel- 
och bensinfordon. Man har bland annat 
infört ett program som ger bonuspengar 
till elbilsköpare och straffskatt till dem 

som kör bilar med höga utsläpp. 
Miljöminister Karolina Skog 

välkomnar Northvolts eventuella 
batterifabrik med öppna armar.

”Det vore fantastiskt med 
den här typen av investeringar. 

Det tycker både jag och regering-
en. Vi har ju ett elöverskott i Sverige. 

Det kommer att minska när kärnkraften 
avvecklas. Men vi kommer ändå ha kvar 
mycket och väldigt ren el. Att använda 
den till elkrävande projekt som batteri-
fabriker ser vi verkligen som en framtid 
för Sverige”, säger hon. 

Det är inte alla länder i världen som 
kan leverera samma stöd och goda för-
utsättningar. Men liksom Sverige har de 
flesta nationer på jorden skrivit under 
Parisavtalet och har i stort sett samma 
målsättning. De fossila bränslena ska 
fasas ut. Resan har bara börjat. Det 
kommer bli en knölig tur, åtminstone för 
elbilsproducenter och batteritillverkare.

I samma takt som efterfrågan på olja 
minskar kommer efterfrågan på råma-
terial till batterier att öka. Ett elbils-
batteri innehåller ofta flera så kallade 
kritiska metaller, bland annat litium  
och kobolt. 

    SPECIAL Batteriboomen

Ikea har sålt solcellspaneler i 
England sedan 2013 och lanserar nu 
ett batteri som kan lagra energin. 

Alla olika Volvomodeller kommer 
att ha en elmotor från år 2019. 
De med förbränningsmotor 
kommer att utrustas med en liten 
elmotor och kallas mildhybrider.
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Peter Carlsson vill 
bygga sin batteri-
fabrik Northvolt i 
Europa och gärna i 
Sverige.

Peter Carlsson,  
Northvolt
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En elbil innehåller dessutom fyra 
gånger så mycket koppar som dagens 
bilar. Det betyder att om i princip alla 
nya bilar är elbilar till 2035 måste 
dagens utbud av koppar fördubblas till 
dess.

Inte konstigt att vissa bedömare i 
boomen för elbilar och förnyelsebar en-
ergi ser en minst lika stor råvarurusch 
som de senaste decenniernas 
Kinadrivna.

I dag hämtas litium främst 
från gruvor i Australien och 
saltöknar i Chile och Argentina. 
Kobolt finns mest i Demokra-
tiska republiken Kongo. 

”De här metallerna är mycket 
viktiga för high tech-industri och grön 
teknologi. Det är ingen direkt bristvara i 
dag. Men om efterfrågan ökar för snabbt 
kan det ändå uppstå ett tillgångspro-
blem”, säger professor Pär Weihed vid 
institutionen för teknikvetenskaper vid 
Uppsala universitet. 

Investerare och gruvföretag som känt 

vindarna från framtiden söker med ljus 
och lykta efter nya fyndigheter. Det finns 
till och med de som påstår att Donald 
Trumps beslut att utöka antalet trup-
per i Afghanistan delvis beror på de 
mycket stora tillgångarna av litium i 
Afghanistans bergstrakter. 

Men hetast på gröten är nog de kine-
siska bolagen. De lägger vantarna på den 

ena fyndigheten efter den andra. 
Enligt informationsföretaget 

Investors Intel så köpte China 
Molybdenum nyligen 56 procent 
av de kongolesiska kobolttill-
gångarna. Strax efteråt hostade 

ett annat kinesiskt bolag upp 
1,14 miljarder dollar och köpte loss 

ytterligare 24 procent – av ingen annan 
än svenska Lundin Mining. Det betyder 
att två kinesiska ägare för närvarande 
kontrollerar större delen av världens 
kobolttillgångar. 

INVESTERINGSMAGASINET Lithium 
Investing News rapporterar att kine-
siska bolag är minst lika aggressiva när 
det gäller litium. Tianqi Group köpte 
nyligen 51 procent av Australiens största 
litiumgruva Greenbushes. Investment-
bolaget GSR Capital förhandlar om ett 
köp på 20 procent av chilenska SQM, en 
av världens största litiumproducenter.

”Kineserna har varit väldigt förut-
seende när det gäller att titta på implika-
tionerna av den här omställningen och 
sedan göra sina strategiska investeringar. 
Hatten av för dem”, säger Peter Carlsson. 

Han vet vad han pratar om. När det 
väl smäller till kommer Northvolts, Tes-
las, Samsungs, LG:s, CATL:s, A123:s och 
alla andras planerade jättefabriker vara 
extremt beroende av säkra leveranser av 
råmaterial. 

Benchmark Mineral, ett analysföre-
tag i råmaterialbranschen, uppskattar 
att enbart Teslafabriken kommer att 
behöva upp till 25 000 ton litium fram till 
2020. Lägger man till ytterligare hundra  
batterifabriker i samma storlek, plus 

I dag utvinns litium 
främst från gruvor 
i Australien och i 
saltöknarna i Chile 
och Argentina. 

Grundämnet litium 
upptäcktes i början av 
1800-talet av den svenske 
kemisten Johan August 
Arfwedson i järngruvorna 
på Utö i Stockholms skär-
gård. 
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Priset på kobolt har 
fått rejäl fart 
Kurs KÄLLA: FACTSET

31 augusti 2012 1 september 2017
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en växande hembatterimarknad, så 
förstår man vilken enorm efterfrågan 
det handlar om. 

”Oavsett om man har en optimistisk 
eller pessimistisk bild av omställningen 
så finns det inga ekvationer mellan efter-
frågan och utbud av batterier som går 
ihop. Jag tror att om ett par år, kanske 
redan inom ett år, så kommer vi att börja 
se allokeringar”, säger Peter Carlsson. 

Det betyder att gruvbolagens ägare vid 
en eventuell råvarubrist kommer att börja 
prioritera fördelningen av sina metaller. 
Frågan är vem som kommer först och sist 
på den listan. De största eller minsta bola-
gen? De europeiska eller kinesiska? 

För att undvika att hamna i klorna på 
en opålitlig marknad bygger Tesla hela 
sin batterifabrik efter en idé om vertikal 
integration. 

Målet är att rensa bort externa under-
leverantörer och så långt som möjligt göra 
jobbet och produkterna själva. Främst 
för att sänka kostnaderna. Men också för 
att öka kontrollen över hela produktions-
kedjan, från gruva till färdigt batteri. Det 
är ett tänkande som Peter Carlsson gillar 
och tagit med sig hem till Sverige. 

”Om man tittar på värdekedjan så har 
det historiskt inte varit speciellt lönsamt 
att producera batterier. Det har varit 
för många mellanled mellan batteripro-
ducenten och gruvan. I de mellanleden 

Batteriboomen         SPECIAL

GRUVPROSPEKTERING och brytning är 
dyrt och tar lång tid. Men ett australiskt 
bolag tror i vilket fall så mycket på de 

svenska litium förekomsterna att de 
börjat provborra i Varuträsk. 

”Det vi hittat fram till i dag 
räcker inte på långa vägar för att 
täcka behovet hos en batteri-
fabrik av den storlek Northvolt 

planerar. Men vi är i ett tidigt 
stadium och har mycket jobb kvar”, 

säger Damian Hicks, vd på det austra-
liska bolaget Hannans Reward Ltd.

Vem eller vilka som i framtiden sitter 
på jordens litiumfyndigheter, och även 
de andra metallerna som ingår i batte-
rier, kan komma att få stor betydelse. 

Om världen verkligen lämnar fos-
silbränslena bakom sig och olika typer 
av batterier fyller det tomrummet så kan 
de geopolitiska kartorna behöva ritas 
om. Makt och inkomster förskjuts från 
de gamla oljeländerna till länder och 
företag som kontrollerar de åtråvärda 
batterimetallerna. 

Än så länge har Peter Carlsson inte 
fått in full finansiering till sitt projekt. 
Men om han lyckas och Northvolts bat-
terifabrik blir verklighet och om litium 
och kobolt börjar brytas i Norrland så är 
det inte omöjligt att även Sverige kan få 
en liten bit av den kakan.  

har det funnits högre marginaler. Vi ser 
att det finns en möjlighet att göra den 
värdekedjan mycket mer effektiv.” 

Ur det perspektivet tycker han 
att Sverige är mer än perfekt. Här 
finns inte bara positiva politiker 
och billig, grön energi. Här finns 
också en levande kemi- och 
gruvindustri som kan leverera 
och bearbeta råvarorna. 

Och här finns till och med kobolt 
och litium. 

Den mest kända litiumfyndigheten 
finns i Varuträsk strax väster om Skel-
lefteå. Kobolt finns i Kleva, Kiruna och 
kring Lainjaur. 

Men i dagsläget bedrivs ingen gruv-
brytning. 

”Potentialen är ganska god i Sverige. 
Men det är inga metaller som kommer 
fram av sig själv. Man måste leta efter 
dem och borra upp fyndigheterna”, 
säger professor Pär Weihed.

” Det har varit för många  
mellanled mellan batteri
producenten och gruvan.”

Teslas batterifabrik i Nevada-
öknen ska bli världens största 
byggnad sett till ytan.
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