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Cromocol snabbar upp expansionen 
inom växande batterisektor 
 
Med ny huvudägare får Cromocol de muskler som krävs för att fullt ut ta bolagets kunnande inom 
provning och testning till den expansiva marknaden för batterier. Redan idag har företaget flera ledande 
aktörer på kundlistan. När tillverkningen av batterier skalas upp kommer efterfrågan på provning och 
testning öka dramatiskt. 
 
Ernströmgruppen är ny huvudägare i Cromocol som sedan mer än 60 år levererar världsledande utrustning 
för testning av material och komponenter till svensk industri. Bland kunderna finns ledande bolag inom en 
rad olika branscher såsom fordons-, plast- och stålindustrierna samt tillverkare av färg och lack. 
 
Redan leverantör åt batteritillverkare 
Under senare år har även batteritillverkare samt universitet och högskolor blivit en växande kundgrupp. 
Cromocols teknik och kunnande gör det möjligt att testa batterier med instrument såsom potentiostater 
och battericyklingssystem samt se hur olika temperaturer påverkar batteriers livslängd och effektivitet. 
 
- Batteribranschen är bara i sin linda än så länge. Det planeras för nya batterifabriker på ett stort antal 
orter. När produktionen väl kommer igång kommer konkurrensen att bli stor och kraven på kvalitet och 
hållbarhet öka. Just sådant man säkerställer genom provning och testning, säger Andreas Hagberg, VD på 
Cromocol. 
 
Cromocol levererar redan idag utrustning till tre av de stora aktörerna på batterimarknaden. Det ger enligt 
Andreas Hagberg ett bra utgångsläge både i kontakterna med andra företag och när produktionen kommer 
igång och skalas upp. 
 
Muskler för att växa 
- Med Ernströmgruppen som ägare får vi de muskler som krävs för att ta vara på dessa möjligheter och vi 
kan utveckla vår verksamhet för att svara upp mot kundernas växande efterfrågan. Målet är att växa 
kraftigt under de kommande åren, säger Andreas Hagberg. 
 
Tillväxten beräknas ske både organiskt och genom förvärv. Med Ernströmgruppen som huvudägare skapas 
också förutsättningar att bli en komplett helhetsleverantör inom batteriprovning samt att genomföra större och 
skräddarsydda projekt åt kunderna. 
 
- Marknaden för testutrustning är fragmenterad och det finns goda möjligheter att ta ett större ansvar för 
kundernas kvalitet, både vad gäller själva utrustningen, och genom att addera ytterligare kunskap. Vi 
skannar därför marknaden efter företag som kan fördjupa eller komplettera Cromocols erbjudande, säger 
Magnus Terrvik, affärsområdesansvarig på Ernströmgruppen. 
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Cromocol, med huvudkontor i Borås, levererar instrument och utrustning för testning av material och komponenter 
samt helhetslösningar för klimatrum. Produkterna Cromocol marknadsför, kommer från världsledande tillverkare, 
kända för sin kvalitet och tekniska innovationer. Några av Cromocols leverantörskontrakt har pågått i över 50 år. 
Cromocols kunder finns i Skandinavien samt kringliggande marknader. De senaste åren har Cromocol omsatt cirka 30 
miljoner kronor med god lönsamhet. 
 
Om Ernströmgruppen 
Ernströmgruppen är en familjeägd industrikoncern som tillsammans med entreprenörer vill bygga bättre företag för 
framtida generationer. Ernströmgruppens affärsmodell, ”samlad entreprenörskraft”, bygger på fyra generationers 
nationella och internationella erfarenheter av att kombinera det bästa från småföretagandet; entreprenörsanda, 
engagemang, och effektiva beslutsvägar, med det bästa från storföretagandet, såsom finansiell stabilitet, struktur 
och erfarenhetsutbyte. Bolagets verksamheter spänner över allt från marinsäkerhetsutrustning och teknikhandel, till 
leverans av komponenter och tjänster för energieffektivisering av industrier och fastigheter. Ernströmgruppen består 
idag av mer än 40 företag med en total omsättning runt 3 miljarder kronor och har över 1100 anställda i Norden och 
norra Europa. 

 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
Andreas Hagberg 
Partner, Cromocol 
Tel: 0737-06 33 63 
e-post: andreas@cromocol.se 
www.cromocol.se 
 

 

 
 


