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NOL. Det är snart nio 
år sedan Fokus Företag 
skrev om Energiteknik-
centrum i Nol för första 
gången.

Idag har verksam-
heten en nyckelroll för 
utvecklingen av den 
svenska fordonsindu-
strins gröna bilar.

– Här finns en unik 
kompetens inom bat-
teri- och bränslecell-
steknik. Vi har blivit 
den mötesplats för 
forskning och industri 
som vi avsåg att bli, 
säger ETC:s vd, Göran 
Johansson.

Molnen hänger tungt på 
fordonsindustrins himmel. 
Branschen är mitt i den värsta 
av kriser såväl nationellt som 
globalt. Vägen till nya fram-
gångar kan bara nås genom 
att finna en ny energiteknik. 
På sätt och vis ligger ödet i 
händerna på  föreningen 
Energiteknikcentrum i Nol 
– eller rättare sagt i deras 
bolag ETC – där den huvud-
sakliga inriktningen är att ta 
fram avancerade batterier 
och bränsleceller.

– Vi spelar en central roll 
i projektet med att ta fram 
plug-in hybrider där både 
el och flytande drivmedel 
används. Här deltar vi till-
sammans med Vattenfall 
och Volvo PV. Vi kommer 
att leverera intelligenta bat-
terisystem till morgonda-

gens plug-in hybrider, säger 
Göran Johansson.

Hybridtekniken kom-
binerar en vanlig förbrän-
ningsmotor med en elmotor. 
Plug-in hybrider skiljer sig 
från vanliga hybridfordon 
genom att fordonen kan 

köras flera mil enbart på el. 
De har större batterier än 
traditionella hybridfordon 
och kan laddas med el från 
nätet i ett vanligt eluttag.

– Det har hänt mycket 
och det fortsätter hända 
otroligt mycket. Tekniken är 
framme, men det gäller att få 
ner priset för att den ska gå 
att sälja på marknaden, säger 
Göran Johansson.

Huvudspår
Ett annat huvudspår för 
ETC är att skapa ett bat-
tericentrum i Nol – ett labb 
där fordonsindustrin ska 
kunna testa sina batterier, en 
testarena för elbilar och där 
även ETC:s egna batterier 

ska provas, berättar vice vd, 
Robert Aronsson.

Ett annat stort projekt 
med statligt stöd är Gröna 
Bilen. Svenska högskolor 
och svensk fordonsindustri 
gör gemensam sak. Inrikt-
ningen är mot batterier och 
batteri ETC:s uppgift är att 
medverka med batterikun-
skap och med att skaffa bat-
terimaterial och celler.

– Den rollen passar oss 
perfekt och det är ett erkän-
nande i sig att vi i lilla Nol 
finns med i detta angelägna 
projekt. Målet är att ta fram 
ett antal demobilar och 
utvärdera resultatet, säger 
Robert Aronsson.

Det andas optimism hos 

ETC.
– Sanningen är att det 

ansträngda läget på for-
donsindustrin sätter extra 
press och mer fokus på att 
verka för en miljömedveten 
energilösning. Hur ska vi 
kunna anpassa framtidens 
litiumjonbatterier till bilin-
dustrin? Hur får vi dem till-
räckligt hållbara? frågar sig 
Göran Johansson.

Stora frågor
Det finns många stora frågor. 
En av dem är till exempel hur 
vi återvinner framtidens ”bil-
batterier”.

– Det är intressant att vi 
redan är där i diskussionerna 
och tillsammans med Chal-

mers pågår ett projekt med 
inriktning mot återvinning 
av metaller från förbrukade 
och avancerade batterityper, 
berättar Göran Johansson.

ETC med sina sju anställda 
har heller inte begravt bräns-
lecellstekniken än.

– Nej, det är en fråga som 
alltid lever, men det finns en 
del stötestenar. Det är dyrt, 
tar stor plats och livslängden 
är osäker. Vi får se vad som 
händer på det området.

Hittills har Energitek-
nikcentrum medfört många 
intressanta avknoppningar. 
Alelion Batteries AB i 
Nödinge är det mest spän-
nande. Det nu fristående 
företaget ansvarar för utveck-
ling och montering av avan-
cerade batterisystem som 
bygger på celler med järnfos-
fat som katodmaterial. De är 
mindre volymkrävande, har 
hög prestanda till en rimlig 
kostnad. Nyligen visades en 
golfbild försedd med ett bat-
terisystem från Alelion upp 
på en företagarträff.

Vätgas Sverige
– En annan avknoppning är 
Vätgas Sverige. Det är kort 
sammanfattat en lobbyverk-
samhet som försöker förmå 
Sverige att satsa på vätgas-
tekniken. Vi startade arbetet 
med stöd av Västra Göta-
landsregionen, men projek-
tet växte snabbt och därför 
bildades en nationell organi-
sation, Västgas Sverige, som 
driver frågorna vidare, säger 
Göran Johansson.

Tankarna kring ett Ener-
giteknikcentrum för bat-
terier och bränsleceller 
föddes i skrivande stund för 
snart exakt 10 år sedan. Ett 
initiativ som har redan har 
förverkligat många forskares 
drömmar och rätat ut fråge-
tecken för industrin. Var ska 
detta sluta?

ETC har lösningen på många framtidsfrågor
– Här finns en unik batterikunskap
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Den ideella föreningen Energi-
tekniskt Centrum för Batterier 
och Bränsleceller bildades 2001. 
Samma år bildades ett utveck-
lingsbolag. Ägare till bolaget är: 
Chalmers Tekniska Högskola, 
Kungliga Tekniska Högskolan, 
Lunds Tekniska Högskola, Ale 

kommun, BRG, Göteborgs Energi, 
Vattenfall och Eka Chemicals. 
Bakgrunden till satsningen var 
Tudor AB:s  beslut om nedlägg-
ning av blybatteritillverkning. 
Kunskapen inom batteriområdet 
ville säkras.

NOL. ETC är sprunget 
ur resterna av Tudor i 
Nol.

Det är på sätt och 
vis dess konsulterande 
vd Göran Johansson 
också.

– Jag jobbade här i 
fem år som projektle-
dare för framtagandet 
av ett elbilsbatteri, 
säger han.

Inte undra på att Göran 
Johansson har brunnit för 
ett energitekniskt centrum i 
Nol.

– Jag har ju jobbat med 
forskning i många år och 
det har varit tungt att se hur 
dåligt vi tar till vara på resul-
taten. Idén med en plattform 
där industri och högskola 

kan mötas var suverän, säger 
Göran Johansson.

Att det har tagit tid att 
sätta verksamheten tycker 
han inte är konstigt.

Oklar finansiering
– Ekonomin och vem som ska 
ta ansvaret för finansieringen 
har varit det svåra, men med 
tiden har det växt fram natur-
liga lösningar. Ale kommun 
har varit föredömliga och har 
tagit ett fantastiskt ansvar 
för en fråga som är långti-
från lokal. Förhoppningsvis 
skapar det ringar på vattnet 
med fler verksamheter och 
etableringar i området, säger 
Göran.

Han jobbade 1983-2000 
på Volvo Personvagnar innan 
han gick över till Volvo Tech-
nology, där han nu leder pro-

jektet Gröna Bilen.
– Vem kan leda arbe-

tet, undrade man. Jag hade 
många år bakom mig med 
arbete kring hybrid- och 
bränslecellsfordon och 
ansågs som lämplig. Sedan 
har jag kunnat fortsätta mitt 
engagemang i ETC också. 
Det går ju lite hand i hand, 
säger Göran Johansson.

I Gröna Bilen ingår Volvo, 
Saab, universitet och hög-
skolor. Syftet är att minska 
avstånden mellan alla parter 
och att hitta en energiteknisk 
lösning för svensk fordonsin-
dustri.
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GÖRAN JOHANSSON

Bor: Göteborg
Yrke: Konsulterande vd på ETC, 
projektledare Volvo Technologys
Familj: Gift, tre barn och två 
barnbarn
Intressen: Föräldrahemmet, en 
gård från mitten av 1700-talet. ”Här 
finns att göra.”
Bästa tekniska prylen: Bilen!
Första bilen: ”En bubbla (Volkswa-
gen) 1961, köpt för 2000 kr i Borås”
Andra bilen: ”En Volvo 142 för 
8000 kr”

Göran Johansson – vd med anor från Tudor
– Leder projektet "Gröna Bilen"


