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NÖDINGE. Sveriges 
första serietillverkade 
elbil rullar ut ur fabri-
ken i Nödinge den 15 
november.

Entreprenören Håkan 
Sandberg har förverk-
ligat ännu ett industri-
projekt och skapat 50 
nya arbetstillfällen.

– Det är bara ”superi-
dioter” som drar igång 
sånt här, säger han och 
skrattar nöjt.

Den planerades som batteri-
fabrik, höll på att bli ett gym 
och slutade som Sveriges 
första elbilsfabrik. För Håkan 
Sandbergs industrifastighet 
på Rödjans väg i Nödinge har 
det inte saknats idéer. Redan 
den 9 april i år kunde Alelion 
Batteries AB presentera sin 
världsnyhet, en konverterad 
Fiat 500 som elbil. Då avslö-
jades att företaget ingått ett 
avtal med den italienska bil-
tillverkaren Fiat om att låta 
det Nödingebaserade företa-
get få byta ut bensinmotorn 
till en effektiv elmotor. Att 
sedan Power Circle, en or-
ganisation med bland annat 
Sveriges kraftbolag, hade lagt 
en order om 400 elbilar kunde 
alla inte tro på. Dagens Indu-
stri påstod några dagar senare 
att allt var en bluff.

– Det var några tuffa dagar. 
Vi hade papper på allt och jag 
kan fortfarande inte förstå 
deras motiv. Det fick konse-
kvenser för oss. Min kollega, 

Peter Wahlsten och jag, fick 
ägna mycket tid åt att svara på 
frågor och lugna såväl leve-
rantörer som personal. Inget 
av det som DI skrev var sant, 
så vi hade inte svårt att för-
klara oss. Det var bara att 
lägga korten på bordet. Först 
blev jag förbannad, men jag 
har inte tid med sånt. Vi ska 
framåt. Vi har en elbil som 
ska byggas. Dagens Industri 
kommer förresten hit nästa 
vecka, säger Håkan Sandberg 
utan minsta bitterhet.

Ett halvår senare är målet 
nära. Monteringshallen fär-
digställs som bäst. Det blir 
två parallella produktionsli-
nor med en kapacitet på fem 
bilar om dagen. I år ska 52 
Fiat 500 hinna konverteras 
till eldrift. De två första ska 
Ale kommun troligtvis ha.

Positiv kommun
– Det är jätteroligt att kom-
munen är så positiv. Deras 
ambition är att skapa utrym-
me i budgeten för två elbilar, 
en till hemtjänsten och en till 
den gemensamma bilpoolen. 
Bilen går cirka 12 mil på en 
laddning och längre än så kör 
man inte lokalt, menar Håkan 
Sandberg.

Hur lyckas man då bygga 
en fungerande elbilsfabrik 
på ett halvår?

– Du omger dig med kom-
petenta medarbetare och 
ägnar mycket tid åt plane-
ring. Just nu är det metod-
utveckling som gäller. Vi 

måste komma fram till exakt 
hur och när vi ska genomfö-
ra de olika momenten. Vilken 
skruv ska vi börja med och 
hur går vi sedan vidare steg 
för steg. Det är ett spännan-
de arbete. Jag har skrivit ner 
ett teoretiskt monteringsflö-
de. Nu testar killarna om det 
kan fungera i praktiken, be-
rättar Håkan Sandberg som 
inte bara är investerare.

Imponerande arbete
– Lite har jag lärt mig från 
åren på Autoadapt där vi han-
dikappanpassar bilar. I teorin 
är jag nog rätt duktig, men 
det praktiska får jag ha hjälp 
med. Killarna – och tjejer-
na – gör redan ett impone-
rande arbete. Vi kommer att 
ha hittat det optimala flödet 
innan monteringsfabriken 
står redo. Det är jag helt över-
tygad om.

Konceptet för den unika 
elbilen Fiat 500 EV är enkelt 
och bygger på logiska slutsat-
ser, som till exempel varför 
uppfinna hjulet två gånger. 
Allt Ev Adapt kommer att 
göra är att montera ur bensin-

motorn och montera in en el-
motor samt installera ett bat-
teri- och elektroniksystem. 
Allt annat behålls.

– Varför ska vi byta växel-
låda när det redan finns en 
som är utprovad och klar eller 
varför ska vi byta instrument-
panel när det finns en? Ben-
sinmätaren kommer istället 
för att ange bränslemängd re-
dovisa energitillgång. Är det 
halv tank kvar kan du köra sex 
mil. Det är bara att omsät-
ta. Grundtanken är att göra 
så lite som möjligt, menar 
Håkan Sandberg.

Gigantiskt intresse
Intresset för den nya elbilen 
är gigantiskt. Efterfrågan är 
så stor att Ev Adapt som mon-
terar bilen inte ens vågar ha 
någon säljorganisation, inte 
ens en hemsida.

– Vi har en, men den vågar 
vi inte lägga ut. Jag har hela 
datorn full med förfrågning-
ar, men vi har valt att ligga 
lågt till dess att bilarna rullar 
in i monteringshallen och ut 
igen. När produktionen är 
igång, då ska vi börja sälja. 

Inledningsvis räcker det att 
börja besvara mejlen vi har 
fått, berättar Håkan Sand-
berg.

970 bilar
Produktionen kommer att 
ligga på 970 bilar om året. 
Mer får en småbilstillverka-
re inte omfatta enligt EU-di-
rektiven.

– Inte av en och samma 
modell i alla fall. Däremot 
kan vi ju börja konvertera en 
annan bilmodell.

Konkurrenterna är långt 
efter. Det som Håkan Sand-
berg med kollegor har gjort 
skulle nämligen inte gå. Volvo 
hoppas vara framme med sitt 
elbilsprojekt 2012, då har det 

kostat 200 miljoner kronor.
– Vi har satsat 14 miljoner 

och våra bilar rullar ut ur fa-
briken den 15 november… 
Det är det som kallas magi, 
avslutar Håkan Sandberg.

Den som är intresserad av 
elbilen får anmäla sitt intres-
se till Ev Adapt. Lättast är att 
skicka ett mejl. Från och med 
nästa år är leveranser möjli-
ga.

Elbilsfabriken i Nödinge snart verklighet
– Den 15 november rullar de första bilarna ut

NÖDINGE. Hur många 
får vara med om att 
starta upp en ny bilfa-
brik?

– Det är nog ganska 
sällsynt, men jag är 
glad över att vara här, 
säger mekanist Benny 
Sondell.

Rekryteringen till Ev 
Adapts elbilsproduktion 
pågår för fullt.

Inom ett par månader 
kommer 25 montörer att re-
kryteras till elbilsfabriken i 
Nödinge. Dessutom behövs 
ingenjörer på såväl bil- som 
elektroniksidan. I fabriken 
på Rödjans väg monterar Ev 
Adapt elbilen Fiat 500 EV 

och deras viktigaste leveran-
tör, Alelion Batteries, finns 
lite längre bort i samma bygg-
nad. De ansvarar för elektro-
niken och batteripacken. När 
bilarna rullar in i fabriken och 
verksamheten börjar snurra 
krävs folk på båda sidor om 
väggarna. Totalt räknas 50 
personer behövas.

– Våra tjänster kan både 
killar och tjejer med teknisk 
kompetens söka. Målet är att 
kunna få en bra blandning i 
personalstyrkan. Hittills har 
vi bara anställt högutbilda-
de. De håller verkligen topp-
klass, berättar ägaren Håkan
Sandberg när han visar runt 
i fabriken.

Det råder en nybyggaran-

da och en härligt positiv at-
mosfär i lokalerna. Hos Ale-
lion Batteries träffar vi kon-
struktör/mekanist, Benny 
Sondell.

– Jag har varit på Volvo en 
del, men det här är mycket 
bättre. Här får du se hela 
kedjan och kan följa jobbet 
med bilen på ett helt annat 
sätt. Delaktighet är större och 
det känns fantastiskt roligt att 
få vara med från starten av ett 
så omfattande projekt, säger 
han.

För entreprenören Håkan 
Sandberg är det annorlunda. 
När övriga ser början, ser han 
slutet.

– Nu får snart andra ta vid. 
Det här är mer eller mindre i 

hamn och nu får de som kan 
verksamheten fortsätta. Jag 
har en batterifabrik att tänka 
på, säger han och hänvisar till 
planerna i Stora Viken.

Elbilens största kostnad 
är just batteripacken. Idag 
tvingas Alelion Batteries 
köpa battericellerna utom-
lands och montera ihop syste-
men i Nödinge. Det råder en 
underkapacitet när det gäller 
battericellsproduktion och 
Håkan Sandberg är sugen att 
tids nog starta egen tillverk-
ning.

Få lär tvivla på att han gör 
det en vacker dag och då talar 
vi om ännu fler arbetstillfäl-
len.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

…och nu kommer jobben!

Benny Sondell är mekanist/konstruktör hos Alelion Batte-
ries i Nödinge. Han är glad över att få vara med i uppstarten 
av den unika elbilsfabriken.       Foto: Allan Karlsson

Håkan Sandberg mitt i byggröran. Här färdigställs nu två produktionslinor där 5 bilar om dagen eller 25 bilar i veckan eller 
970 om året kommer att konverteras från bensinmotor till eldrift. Lokalen sväljer 35 bilar så utrymmet räcker.

Håkan Sandberg demonstrerar demobilen och bevisar att det 
är endast under huven som skillnaden finns. Interiören är 
densamma som i originalet.

FIAT 500 EV
Laddtid: 10 h.
Maxhastighet: 120 km/h
Acceleration 0-90 km/h: under 
30 sek.
Acceleration 0-50 km/h: under 
20 sek.
Garantier: Fiat garanterar två år på 

delar som inte är förändrade eller 
påverkade av konverteringen till 
eldrift. EV Adapt AB garanterar två 
år på delar som ingår i konverte-
ringen. Batterier 3 års garanti.
Pris: 400 000 kr.
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