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Landshövdingen, Lars 
Bäckström, hade äran att 

provköra den första elkon-
verterade bilen den 15 april 

förra året. I november skulle 
serietillverkningen vara 
igång, men att bygga bilfa-
brik innehöll en del pucklar. 
EV Adapt hade mycket att 
lösa och när väl den första 
optimerade testbilen var klar 
för sluttest slog kylan till.

– I december körde vi ner 
bilen till Holland för att göra 
det sista styr- och bromstes-
tet, men då krävs ett par 
dagar med plusgrader och 
det fick vi vänta åtta veckor 
på, berättar Tore Lindberg, 
platschef för EV Adapt på 
Rödjans väg i Nödinge.

Eftersom elbilen är en 
ombyggd bensinbil, konver-
terad till eldrift, krävs en full-
ständig dokumentation och 
kontroll av att vi inte gjort 
åverkan på originalets säker-
het. Alla tester görs om och 
materialet skickas sedan in 
till Transportstyrelsen som 
godkänner att bilen får fram-
föras. Det blev en frustrerad 
väntan.

– Vi står och stampar. 
Allt är klart för att dra igång 
serietillverkningen så fort 
vi får klartecken och alla 
papper signerade från myn-
digheterna, medger Tore 
Lindberg och avslöjar att det 
nu är mycket nära.

Premiärkund
Det är till och med så nära 
att pressen är inbjuden att 
närvara när den första bilen 
levereras till kund den 4 
mars. Premiärkunden är Ale 
kommun.

– Vi kommer att leve-
rera tjugo bilar under mars 
månad med en bra spridning 
över landet. Elbolaget Mäla-
renergi och ABB i Västerås 
är några av kunderna. ABB 
ska använda bilen för utveck-
lingen av laddstolpar, säger 
Tore Lindberg.

När serietillverkningen 
väl drar igång kommer pro-
duktionen att ligga runt fem 
bilar om dagen.

– Fast i början räknar vi 
kanske med att hinna med 
en per dag. Även om vi har 
gått igenom arbetsrutiner 
och flödesscheman noga så 
räknar vi med att det krävs en 
del anpassningar innan allt 
flyter, förklarar Tore Lind-
berg.

Sex montörer är redan 
anställda, samtliga med bak-
grund från Volvo i Torslanda. 
Under året kommer ytterli-
gare ett tiotal att anställas i 
fabriken. Johan Börjesson 
från Älvängen var en av de 
första som anställdes.

– Det här är jättespän-
nande och jag var intresserad 
redan när Alelion Batteries 
presenterade sin verksamhet. 
När jag blev friställd från 
Volvo var det självklart att 
söka hit. Elbilen är framti-
den och att få vara med från 
början känns väldigt stimule-
rande, säger Johan som kan 
luta sig tillbaka mot åtta år i 
Volvos karossfabrik.

Nya arbetstillfällen
Även hos grannen Alelion 
Batteries som monterar bat-
teripacken till EV Adapts 
elbil skapas nya arbetstillfäl-
len. Det är också här inne 
som en stor del av utveck-
lingen sker.

– Från det att bilen pre-
senterades första gången har 
vi nog bytt ut i princip samt-
liga komponenter till bättre 
varianter. Vi har till exempel 
testat flera olika elmotorer. 
Den vi nu lanserar är på 25 
kw, en luftkyld växelströms-
motor. Nu känns allt rätt, 
säger David Helgeson, test-
ledare på Alelion.

Med varje såld elbil med-
följer en utbildning.

– Det är en viss skillnad 
att köra elbil mot att köra en 
vanlig bil med bensin- eller 
dieselmotor. Bara det faktum 
att du inte hör något motor-
ljud är en konstig känsla. Du 
får växla efter varvräknaren 
och lära dig att elmotorn mår 
bäst av att gå på höga varv 
till skillnad från den normala 
förbränningsmotorn. Växel-

lådan är densamma, men den 
är begränsad till tre växlar, 
berättar Tore Lindberg.

Fiatbilarna byggs i Polen 
och kommer helt kompletta 
till Nödinge. Här demonte-
ras bensinmotorn och avgas-
system.

Vad gör ni med alla ben-
sinmotorer?

– Ingenting just nu, men vi 
för många diskussioner med 
en rad olika intressenter. De 
kommer att återanvändas 
på ett eller annat sätt, säger 
Tore Lindberg.

Det är första generatio-
nens konverterade elbil som 
snart rullar på vägarna. De 
som har jobbat med den är 
övertygade.

– Det är en njutning att 
köra den, men självklart har 
den än så länge sina begräns-
ningar. Det står ju inte ladd-
stolpar uppställda överallt. 
Jag fick låna lite ström på 
McDonalds i Göteborg när 
jag lånade testbilen senast. 
Du kör den cirka tio mil 
beroende på yttre omstän-
digheter som kyla och even-
tuell utrustning som används 
i bilen, berättar David Hel-
geson och ler.

Körsträckan och använd-
ningsområdet är med andra 
ord än så länge avgörande för 
huruvida den konverterade 
elbilen passar eller ej.

– Konverterade elbilen äntligen godkänd och klar
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Personalstyrkan som ska bygga de första elbilarna är åtta personer stor, men måste snart dubblas. EV Adapt smyger nu igång serietillverkningen av den konverterade Fiat 500 EV.
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FIAT 500 EV
Laddtid: 10 h
Maxhastighet: 120 km/h
Acceleration 0-100 km/h: 22 sek
Batterikapacitet: 97 km
Garantier: Fiat garanterar två år 
på delar som inte är förändrade 
eller påverkade av konverteringen 
till eldrift. EV Adapt garanterar två 
år på delar som ingår i konverte-
ringen. Batterier 3 års garanti.
Pris: 400 000 kronor

"Det är vi som bygger nya elbilen"

Nyhet!
Från mitten av aprilFrån mitten av april 
utför vi AC-arbetenutför vi AC-arbeten

20%20% rabatt rabatt
Gäller AC-arbeten på  Everts Bilverkstad 

bokade under  perioden 15/4 - 31/5. 
Klipp ut och spara!

Vi släcker dina besiktnings 2:orVi släcker dina besiktnings 2:or

NÖDINGE. Den 4 mars lämnar den första serietill-
verkade elbilen fabriken i Nödinge.

Den är fyra månader försenad.
Vargarvintern ställde till bekymmer även här.


