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Elbilsrevolutionen startar i Nödinge
– Landshövdingen, Lars Bäckström, provkörde Alelion Batteries underverk
NÖDINGE. Sveriges 
första serietillverkade 
elbil byggs i Ale.

Alelion Batteries och 
Auto Adapts samarbete 
med Fiat har banat väg 
för det rekordsnabba 
framtagandet av den 
unika bilen.

– Det är en känsla 
av magi att köra den, 
säger huvudägaren, 
Håkan Sandberg som 
senare fick medhåll 
av självaste landshöv-
dingen.

Invigningen av Alelion Bat-
teries lokaler i Nödinge fick 
ett hyfsat dragplåster, då det 
plötsligt stod klart att före-
tagets elbilsprototyp skulle 
vara klar för visning. Lokaler-
na blev nu en bisak – alla var 

mer eller mindre där för att 
få en skymt av framtidens bil. 
En samlad presskår med Sve-
riges tyngsta medier väntade 
ivrigt på elbilen som i själva 
verket består av en Fiat 500 
konverterad till eldrift.

– Mina kontakter med Fiat 
har skapat ett unikt samarbe-
te, där vi har fått tillgång till 
en bilmodell utan drivlina. 
Vi får i princip köpa en tom 
kaross som vi placerar ett av-
ancerat batterisystem i som 
bygger på den nya genera-
tionen li-jon batterier som 
ger bästa tänkbara prestanda, 
berättar huvudägaren Håkan 
Sandberg och tillägger:

– Vi har på mycket kort tid 
åstadkommit något som for-
donsindustrin försökt med i 
flera år. Skillnaden är att jag 
bestämde mig och samlade 
därför den bästa kompeten-

sen i landet för att lösa pro-
blemet. Nu står vi här med en 
färdig prototyp och en order 
på 400 elbilar.

Att det inte var någon 
vanlig svensk nyhet som pre-
senterades i tisdags rådde det 
inga som helst tvivel om. In-
tresset för elbilen är gigan-
tiskt hos alla.

Stort steg
– Det här är ett mycket stort 
steg för oss och för utveck-
lingen av den moderna elbi-
len. Prestandan är unik, ac-
celerationen fantastisk och 
känslan av att kunna höra fåg-
larna kvittra samtidigt som 
du åker bil är magisk, säger 
Håkan Sandberg som lät 
landshövdingen Lars Bäck-
ström köra den första offici-
ella turen.

– Vilken upplevelse. Det 
förde tankarna till när jag 
körde Tjorven för Posten – 
fast mycket tystare och be-
hagligare, sa Bäckström.

Kommunstyrelsens ord-
förande i Ale, Jarl Karlsson 
(S), tillhörde talarna under 
invigningsceremonin.

– Redan idag har Aleli-
on Batteries tecknat ett op-
tionsavtal med Ale kommun 
om cirka 60 000 kvm på 
det nya verkamhetsområ-
det Stora Viken på höjden 
mellan Bohus och Nödinge. 
Det vi ser idag är med andra 
ord troligtvis bara startskot-
tet på något riktigt stort.

Han hoppades också att ex-
empelvis Hemtjänsten kunde 
vara testförare av elbilarna.

Power Circle, en organisa-
tion med bland annat Sveri-
ges kraftbolag, har redan lagt 
en order på 400 bilar.

– De ska ha bilarna för 
att testa och skapa en plan 
för hur infrastrukturen med 
laddstationer ska byggas upp, 
berättar Sandberg.

Elbilen kommer att mon-
teras i Nödinge och omgåen-
de skapa ett 30-tal nya arbets-
tillfällen i Sveriges nyaste bil-
fabrik.

Ringar på vattnet
– Projektet ger också ringar 
på vattnet. Det här innebär 
att Alelion Batteries får fullt 
upp med att leverera batteri-
system, vilket innebär ett 30-
tal nya jobb även där. Det här 
är en stor framgång för nä-
ringslivet i Ale, menar Sand-
berg.

Att konkurrenterna lurar i 
vassen och är beredda att för-
söka kopiera den moderna el-
bilen från Nödinge är inget 
som skrämmer Håkan Sand-
berg.

– Bara i Sverige är målet att 
vi ska ha 600 000 elbilar 2020 
och då är det hög tid att sätta 
igång på alla håll.

Kort om bilen?
– Elbilens prestanda styrs 

mycket av mjukvaran. Hur 
snabbt den ska gå, accelera-
tion med mera. Batterikapa-

citeten är en annan nyckelfrå-
ga. Där kommer vi att erbju-
da tre alternativ, 10, 15 eller 
20 mil på en laddning. I dags-
läget skulle det ta ungefär sex 
timmar att ladda bilen i ett 
vanligt eluttag. På sikt hoppas 
vi att det blir trefas till ladd-
stationerna och då går det på 
någon timme eller två.

På sikt har Håkan Sand-
berg ambitionen att bilen ska 
bli en folkbil som alla har råd 

att köpa. De första finns ute 
på marknaden redan i höst. 
Vad de kommer att kosta är 
ännu oklart.

Jarl Karlsson hade med 
tanke på framgången som 
förslag att byta namn på E45 
till EL45. Klart tänkbart!
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Presentationen av den nya unika och moderna elbilen skedde i samband med att Alelion Batteries invigde sina nya lokaler på Rödjans väg i Nödinge.              Foto: Allan Karlsson

Håkan Sandberg hanterade pressuppbådet som om han inte 
gjort annat. Massmedias intresse är gigantiskt.

Landshövding Lars Bäckström talade varmt om elbilen och 
kunde visst tänka sig Jarl Karlssons förslag om att byta 
namn på E45 till EL45.      Foto: Allan Karlsson

Se även inslag i Kurre-TV.
www.alekuriren.se Välj webbtv.


