
 

Elkem inngår intensjonsavtale med FREYR for levering av 
batterimaterialer 

 

Elkem og FREYR har signert en intensjonsavtale (MoU) for potensiell levering av batterimaterialer 
av kommersielt volum fra Elkem til FREYRs anlegg for litium-ion-battericeller som er under utvikling 
i Mo i Rana i Norge. 
 
I henhold til intensjonsavtalen, vil Elkem og FREYR samarbeide om å etablere langsiktige avtaler for 
levering av anodematerialer, inkludert batterigrafitt og fremtidige batterimaterialer med høyt 
silisiuminnhold. Leveringen er i første omgang tiltenkt FREYRS pilotlinje, et fast-track-anlegg på 2-25 
GWh og en fabrikk på 32 GWh i påfølgende fase. Intensjonsavtalen innebærer også at partene skal 
samarbeide om utvikling og uttesting av materialer i industriell skala, og utvikling av ny teknologi for å 
gi battericeller høyere energitetthet og forbedret sikkerhet til betydelig lavere pris. Avtalen er ikke-
bindende og ikke-eksklusiv. 
 
– Markedet for bedre og grønnere batterier vokser raskt. Elkem har som mål å ta en konkurransedyktig 
posisjon i dette markedet, bidra til en sterk europeisk batteriindustri og bygge en ny, norsk 
eksportindustri basert på fornybar vannkraft. Vi opplever stor interesse fra flere produsenter av 
battericeller i hele Europa, i tillegg til den fremvoksende batteriindustrien i Norge. Vi er glade for å 
signere en intensjonsavtale med FREYR for å undersøke potensialet for en fremtidig, kommersiell 
forsyningsavtale fra Elkem og for å se på muligheter for oppskalering av Elkems nye materialer av 
grafitt- og silisiumkompositt, sier Stian Madshus, Vice President og General Manager Europe i Elkem 
Advanced Battery Materials. 
  
Elkem mottok nylig 10 millioner kroner i økonomisk støtte fra Enova til planleggingen av det potensielle 
fullskala industriprosjektet for batterimaterialer i Norge, Northern Recharge. Northern Recharge-
prosjektet har som mål å forsyne den raskt voksende batteriindustrien gjennom en kostnadseffektiv 
produksjonsprosess og å gjøre batterier grønnere med lavere CO2-utslipp. I august valgte Elkem 
Herøya, en av de største industriparkene i Norge, som stedet for denne mulige fabrikken. 
 
Elkem fortsetter nå å utvikle Northern Recharge-prosjektet frem mot en endelig planlagt 
investeringsbeslutning i 2021. En positiv investeringsbeslutning krever konkurransedyktige, offentlige 
støttemekanismer og støttende regjeringspolitikk. Elkem ønsker også å invitere industrielle og 
finansielle partnere til å delta i prosjektet. 
 
– Vi er veldig glade for å inkludere Elkem i vårt raskt voksende økosystem av leverandører og kunder. 
Langsiktig levering av konkurransedyktige batterimaterialer til våre produksjonsanlegg for battericeller 
i Nord-Norge, er en katalysator for konkurransedyktig produksjon av battericeller. Ved å kombinere 
sikker, stabil og langsiktig tilførsel av anodematerialer av høy ytelse, toppmoderne 
produksjonsteknologi og 100 prosent fornybar energi, fortsetter vi å gjøre det mulig for FREYR å levere 
de mest effektive, kostnadseffektive og miljøvennlige battericellene til alle markedssegmenter, sier 
Tom Einar Jensen, adm. direktør i FREYR. 
 
Elkem jobber parallelt med forskning og utvikling av løsninger som kombinerer grafitt med silisium som 
anodematerialer for høyere ytelse. Elkem blir i år med i forskningsprosjektene Hydra og 3beLiEVe, som 
jobber med utviklingen av neste generasjons litium-ion batterier. Prosjektene er koordinert av 
henholdsvis SINTEF og Austrian Institute of Technology. Begge prosjektene har mottatt støtte fra EUs 
program for forskning og innovasjon, Horizon 2020. 
 

https://www.elkem.com/no/presserom/nyheter/article/?itemid=558633A36A1DA44D
https://www.elkem.com/no/presserom/nyheter/article/?itemid=AEE63C2BB218D06E
https://www.elkem.com/no/presserom/nyheter/article/?itemid=AEE63C2BB218D06E


 
Om Elkem  
Elkem ble grunnlagt i 1904 og er en av verdens ledende leverandører av silisiumbaserte materialer. 
Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden fra kvarts til spesialiserte silikonprodukter i tillegg til 
produksjon av ferrosilisium og karbonmaterialer. Elkem er notert på Oslo Børs (ticker: ELK) og har 
hovedkontor i Oslo. Selskapet har over 6.700 ansatte med 31 fabrikker og et utbredt nettverk av 
salgskontorer over hele verden. I 2019 omsatte Elkem for 22,7 milliarder kroner. For mer informasjon, 
vennligst se www.elkem.com 
 
Om FREYR  
FREYR er et norsk selskap som planlegger en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk og en 
600 MW vindmøllepark i kommunene Rana og Nesna i Nordland. Selskapet vil levere produkter til det 
hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor 
segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med 
ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter. For mer informasjon, vennligst se 
freyrbattery.com 
 
For mer informasjon:  
Odd-Geir Lyngstad, VP Finance & Investor Relations, Elkem 
Tlf: +47 976 72 806 
Epost: odd-geir.lyngstad@elkem.no  
 
Hans Iver Odenrud, Corporate Communication Manager, Elkem 
Tlf: +47 958 16 230 
Epost: hans.iver.odenrud@elkem.no  
 
Tom Einar Jensen, Chief Executive Officer, FREYR 
Tlf: +47 911 66 378 
Epost: tom.jensen@freyrbattery.com 
 
Hilde Rønningsen, Director of Communications, FREYR 
Tlf: +47 453 97 184 
Epost: hilde.ronningsen@freyrbattery.com 
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