
FÖRVÄRV STÄRKER SVENSKA MÖJLIGHETER 
TILL EFFEKTIV ELINFRASTRUKTUR

Allteftersom elektrifieringen ökar i samhället ställs det 
nya krav på stora investeringar inom elinfrastruktur. Som 
följd av detta ryms det dock stora möjligheter att strate-
giskt hitta lösningar och öka svensk konkurrenskraft.  
Söderbergföretagens förvärv av majoriteten av Nätstations 
Alliansen AB är just ett sådant strategiskt beslut – det 
att röra sig i en riktning mot en stärkt och säkrad svensk 
elförsörjning.

– Det ligger i tiden att se till vad som kan skapas och 
produceras inom vårt lands egna gränser. Att se till det 
självförsörjande och självständiga. Det finns en enorm 
kompetens i Sverige inom området som är elkraft och 
den kompetensen vill vi förvalta, menar Mattias  
Sonnenfeld, VD och koncernchef, Söderbergföretagen. 

Nätstations Alliansen AB kommer att fortsätta långsiktigt 
samarbete i nätverk med skilda partners för att åstad-
komma ökad kompetens och snabbare och säkrare genom- 
förande. Företaget är helt oberoende i förhållande till  
leverantörerna av elutrustning varför det alltid kan välja 
det för kunden mest optimala för de aktuella projekten.  
I och med förvärvet sker även synergier inom affärsområdet 
vilket leder till förverkligandet av större projekt.

– Nätstations Alliansen AB blir en del av Söderberg-
företagens affärsområde Elkraft och får med det två 
systerbolag: Olssons Elektromekaniska och Elisolation. 
Det innebär värdefulla möjligheter till kunskapsdelning 
och synergieffekter både idag och i framtiden, säger 
Vasco Olivi, Affärsområdeschef för Elkraft,  
Söderbergföretagen.

Nätstations Alliansen AB är från början uppbyggt på ett sätt 
som förutsätter hög och bred kompetens inom området. 
Vitalt har då varit att kunna attrahera och behålla duktiga 
medarbetare. Här har man insett att långsiktighet, uthållighet 

och förutseende är viktiga parametrar och de tillgodoses 
normalt överlägset bäst i privatägda och ej noterade 
bolag. Därför lockades Nätstations Alliansen AB av den 
familjeägda anda som ryms inom Söderbergföretagen.

– Elkraftdistribution är ett av de affärsområden som 
är under störst utveckling och förflyttning i samhället. 
Vi vill att Nätstations Alliansen AB utvecklas vidare till-
sammans med den ökande marknaden. För att lyckas 
ser jag det som nödvändigt att det sker i privatägd regi, 
vilket väl tillgodoses av Söderbergföretagen. Efterfrågan 
ökar, vi ligger tekniskt i framkant och elkraftbolagen 
behöver det som vi kan leverera. Vi är glada över att vi 
nu kan göra det tillsammans, säger Lars Hjort, 
VD Nätstations Alliansen AB.

Söderbergföretagen förvärvar majoriteten av Nätstations Alliansen AB; en ledande tillverkare och leverantör av 
kompletta kundanpassade nätstationer och elkraftdistributionsutrustningar. Ett område som kräver stora inves-
teringar i Sverige för att möta framtidens kraftigt utökade krav på landets elnät.
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Nätstations Alliansen AB är en ledande tillverkare och leverantör av kompletta kundanpassade nätstationer och elkraftdistributionsutrustningar. Bolaget är placerat i 
Västerås och Falkenberg och har en omsättning av ca 100 MSEK. Lars Hjort och andra anställda är fortsatt delägare i bolaget.

Söderbergföretagen J AB är en familjeägd koncern av företag inom industri och teknikhandel. Söderbergföretagen grundades 1995 och består idag av fyra affärsområden. 
Komponenter, infrastruktur, elkraft och teknikhandel. Koncernen har en omsättning på ungefär 1,7 MDR SEK och 500 anställda. Huvudkontoret ligger i Malmö.
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Nätstations Alliansen AB blir en del av Söderbergföretagens 
affärsområde Elkraft och får med det två systerbolag: Olssons 
Elektromekaniska och Elisolation. Det innebär värdefulla möjlig- 
heter till kunskapsdelning och synergieffekter.
Vasco Olivi, Affärsområdeschef för Elkraft, Söderbergföretagen 
och Lars Hjort, VD Nätstations Alliansen AB.
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