
NOL. ETC AB öppnade 
i tisdags officiellt sitt 
testcentrum för batte-
rier och batterisystem.

Det är främst avsett 
för elbilar och plugin-
hybrider i trafik.

– Framför allt är det 
livslängden på litium-
batterierna som vi 
måste hjälpa till och 
förbättra, säger Robert 
Aronsson, teknisk chef 
på ETC.

Energiteknikcentrum tog ett 
stort steg i tisdags. Ett batte-
rilaboratorium är efterfrågat.

– Elbilsrevolutionen är i 
full gång och i princip alla bil-
tillverkare inklusive våra två 
svenska är redo att ge sig in i 
kampen om kunderna. Vi ska 
vid vårt energitekniska cen-
trum och i andra samman-
hang bidra med vår spets-
kompetens, sa Göran Johans-
son, vd i ETC AB.

Om 10-15 år är elbilar 
och hybrider vanliga på våra 
vägar. I vissa städer är det tro-
ligt att endast elbilar kommer 
att tillåtas. Batteritillverkarna 
beskriver ofta fyra problem-
områden som måste lösas; sä-
kerheten, kostnaderna, livs-
längden och prestandan.

– Dagens bilar måste vara 
anpassade för att klara klimat 
från minus 30 grader till plus 
60 grader. När det gäller den 
typen av kunskap och erfa-
renhet har vi en viktig funk-
tion, menade Robert Arons-
son.

Konkreta uppgifter för 
ETC är tester och utvärde-
ring av avancerade batteri-
moduler, batterpaket, styr- 
och övervakningssystem för 
batterier samt olika typer 
av laddare och återvinning 
av batterimetaller. Eftersom 
litium är en bristvara har 
återvinningen blivit en hög-
intressant fråga. På det om-
rådet pågår redan  ett projekt 
hos Chalmers tekniska hög-
skola i Göteborg.

JC Persson, ordförande 
för föreningen Energitek-
nikcentrum, ser andra be-
kymmer.

– Vi måste få igång en in-
dustriell process. Arbetet 
med att få till stånd en bat-
tericelltillverkning i Sveri-
ge måste starta nu. Det krävs 
riskkapital eller ett statligt 
engagemang.

Den formella invigningen 
föranleddes av en intressant 
paneldebatt mellan kompe-
tenta tekniker. Kommunal-
råd Jarl Karlsson (S) fick 
sedan klippa bandet.

–  Jag ser stora möjligheter 
till att Ale och därmed också 
Västra Götalandsregionen 
– får ett energikluster med 
framtidsutveckling tillsam-
mans med universitet, hög-
skolor, näringsliv och kom-
munerna. Batterilaborato-
riet är en viktig pusselbit. Jag 
är stolt och glad över att Ale 
kommun är med och bidrar.

2010  |   vecka 48  |   nummer 42  |   alekuriren 3

LEDIGA TJÄNSTER

LEDIGA TJÄNSTER

Nordisk Rörmärkning startade 1984 och är i grunden ett familjeföretag. Verksamheten utgår från 
Älvängen och består främst av rörmärkning till industri och VVS-grossister. Gravering av skyltar och ventil-
brickor i laminerad plast, aluminium, mässing och rostfritt har också blivit en stor gren. Företaget erbjuder 
också tryckning av packtejp och avspärringsband med egen logotype. I våras investerade bolaget i två 
moderna UV-printers som ytterligare breddar våra möjligheter att tillverka skyltar i många olika material. 

Verksamheten utvecklas ständigt och därför söker....

ORDERMOTTAGARE/ADMINISTRATÖR
80-100%

SKYLT- OCH DEKALTILLVERKARE
100%

Som ordermottagare och administratör på företaget ansvarar du för att ge våra 
kunder en god service. Du tar emot och bokar in ordrar, gör utskick, sköter vår 
kund- och leverantörsreskontra samt deltar i planeringen av marknadsföringen.
Vi tror att du är:
• Noggrann och självgående
• Goda kunskaper i engelska
• Van vid datorer med betoning på officepaketet
• Socialt kompetent
• Tidigare erfarenhet av administration och ekonomi är ett plus

I våra nya UV-printers erbjuder vi marknaden en flexibel och mångsidig skylt- 
och dekaltillverkning. Vi söker en ansvarsfull person som får i uppdrag att sköta 
allt från original till produktion. Vår skylttillverkning sker främst i plast, alumi-
nium och rostfritt.

Vi tror att du har goda kunskaper i Illustrator och Photoshop, är händig, själv-
gående och servcemedveten. Eftersom tjänsten rör modern produktionsteknik 
tror vi att sökande kan vara från 20 år.

Vi söker också en

Ansökan till båda tjänsterna ska vara oss tillhanda senast 
10 december. Mejla till christian.k@nordisk-rormarkning.se

www.rormarkning.se

Se vår introduktionsfilm på www.rormarkning.se

Sökes Hudterapeut
Heltidstjänst
Certifikat och erfarenhet krävs
Svar på mail: info@klippstudion.se
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Med energiska steg framåt – ETC öppnar laboratorium

Rundvandring i det nya laboratoriet i Nol. Ett testcentrum bland annat för framtidens och 
dagens litiumbatterier som finns i elbilar och plugin-hybrider. Boel Holgersson (C) hälsade 
på. Alliansen har lovat ett fortsatt stöd från Ale kommun.

FAKTA ETC
ETC AB ägs av den ideella fören-
ingen Energiteknikcentrum som 
består av Vattenfall, Eka Chemi-
cals, Göteborgs Energi, Business 
Gothenburg Region, Ale kommun, 
Lunds tekniska högskola, Chal-
mers och Kungliga tekniska hög-
skolan i Stockholm.
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