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NÖDINGE. Landshöv-
dingen, kommunalrå-
den, riksmedia – ingen 
missade när Sveriges 
första seriekonverte-
rade elbil rullade ut 
från fabriken i Nödinge.

Sen dess har det 
varit tämligen tyst runt 
den unika Fiat 500EV.

Nu är den hetare 
än någonsin och har 
efter verksamhetens 
ägarbyte bytt namn till 
Ecar.

I september bytte företaget 
Ev Adapt ägare. Sedan den 
pampiga lanseringen ägde 
rum kantades projektet av en 
rad problem. För att komma 
till rätta med brister i kvali-
tén kontaktades ett konsult-
företag Jotech Design AB. 
Här kom Roger Johans-
son och Mats Forsberg 
för första gången i kontakt 
med Ev Adapt och deras idé 
att konvertera Fiat 500 till 

eldrift.
– Vi har på konsultbasis 

jobbat i 20 år med fordon åt 
olika aktörer inom fordons-
industrin och blev natur-
ligtvis väldigt engagerade 
i Ev Adapt. Att konvertera 
en befintlig bilmodell är ett 
snabbt sätt att komma ut med 
elbilen på vägen. Tekniken 
går dessutom att använda på 
i princip vilken bilmodell 
som helst, vilket gör kon-
ceptet unikt och flexibelt. Vi 
såg direkt stora affärsmöj-
ligheter, men förstod också 
att det krävdes förändringar 
i affärsplanen, arbetssättet 
och strukturen runt produk-
tionen. Vi funderade länge 
innan affären gick i lås, säger 
Roger Johansson vd för det 
dprivatägda E Car Sweden 
AB.

Tajtare samarbete
Med många års erfarenhet 
från fordonsindustrin visste 
de vad som skulle göras och 
bolaget redovisar redan 
vinst. Mycket är sig likt, men 
lokalerna har minskats och 

relationerna till leverantö-
rerna har förändrats.

– Tidigare hade till exem-
pel Ev Adapt och Alelion 
Batteries samma ägare, vilket 
gjorde det svårt att komma 
till rätta med kvalitén. Idag 
ser förhållandet annorlunda 
ut, vi köper fortfarande våra 
batterier från Alelion fast nu 
har vi fått ordning på bris-
terna. Vårt samarbete har 
blivit tajtare. Det är lättare 
för oss att sätta press och vi 
har bara haft produkten i 
fokus, inga andra intressen. 
Nu har vi höjt prestandan i 
bilen med 50% och egentli-
gen är allt kraftigt förbättrat. 
Det är en stabil produkt som 
du kan lita på, säger mark-
nadschef Mats Forsberg.

Blickarna är nu riktade 
framåt och förutom elkon-
verterade Fiat 500 som de 
har fått certifierad och rätten 
att kalla Ecar 500 EV, står 
även Ford KA på agendan 
liksom ett helt nytt segment  
– nämligen så kallade hant-
verksbilar.

– Där finns ett växande 
behov. I framtiden kommer 
till exempel bara elbilar vara 
tillåtna att köra innanför val-
gravarna i Göteborg. Det 
finns också många hantver-
kare som bara jobbar lokalt 
och då räcker vår prestanda 
med cirka 12 mil långt. Om 
ett par månader släpper vi 
den första elkonverterade 
Fiat Doblo, en perfekt trans-
portbil som kan bli en suve-
rän marknadsförare av ett 

företags miljötänk, myser 
Roger Johansson.

Marknaden är än så länge 
vidöppen. De stora fordons-
aktörerna är fortfarande i 
kölvattnet och kommer med 
sina serietillverkade bilar inte 
kunna erbjuda samma flexi-
bilitet som E Car Sweden.

Vår styrka
– Vår styrka kommer inte att 
ligga i de stora volymerna, 
utan mer i specialanpas-
sade fordon. En kommun 
kanske bestämmer sig för 
att till exempel bara köra 
med elbussar lokalt, då kan 
vi ta fram en lösning för det, 
berättar Roger Johansson.

Företaget har anpassat 

verksamheten i Nödinge, 
lokalytorna är färre och anta-
let anställda är inte fler än 
vad som behövs för stunden. 
Marknadsstrategin är inte 
heller enbart inriktad på Sve-
rige, tvärtom.

– Vår analys säger att vi 
ska rikta in oss på marknader 
där det finns incitament från 
högre ort som gör markna-
den mogen. Norge är ett bra 
exempel. Där är det tack vare 
statliga subventioner billi-
gare att köpa en elkonverte-
rad Fiat än en som är bensin- 
eller dieseldriven. I Sverige 
som än så länge saknar skat-
telättnader för elbilar är det 
en jätteinvestering. Spanien 
och Beneluxländerna ligger 

också i framkant, likaså är 
Frankrike och Tyskland 
på gång. Det är inte bara 
kunden som stimuleras att 
köpa miljövänligt, utan också 
tillverkarna får lättnader för 
att forskningen ska fortsätta 
fokusera i grön riktning, 
menar Ben Van de Geer som 
har varit med i elbilsprojek-
tet från tidig start.

Totalt har 50 elkonverte-
rade Fiat 500 rullat ut från 
Nödinge och med tanke på 
att det bara rullar 160 elbilar 
i hela landet är det en siffra 
att vara stolt över.
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E CAR SWEDEN
Erbjuder kompletta elkonverte-
rade fordon, bland annat Fiat 500 
och Ford KA. Levererar också kon-
verteringskit till verkstäder/part-
ners i Europa som vill ingå i nät-
verket. Utreder elbilslösningar 
för olika branscher och behov. 
Utvecklar också nästa genera-
tions miljöbil med bränslecells-
teknik, där laddning sker via 
vätgas. E Car Sweden har sju 
anställda.

E CAR 500EV
En elkonverterad Fiat 500
Räckvidd: 12 mil
Acceleration: 0-50 km/h 4,8 sek
Topphastighet: 120 km/h
Laddtid: tomt batteri 6-8 h
Perfekt som andrabil och som 
stadsbil.
Pris: strax under 300 000 kr exkl 
moms.

Nödinges elbil fortfarande het
Roger Johansson, Mats Forsberg och Ben van de Geer på E Car Sweden som har tagit över ansvaret för konceptet att elkonvertera befintliga bilmodeller. Fiat 500 är flaggskeppet, men även 
Ford KA är på gång. Verksamheten är kvar på Rödjans väg i Nödinge och sysselsätter idag sju personer.

E Car Sweden kommer att satsa på transport- och hantverksbilar. Ett intressant segment 
för framtiden.

– Nya ägaren E Car Sweden är optimistisk


