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Engineering Force Sweden – Ökad försäljning och strategiskt viktiga 

uppdrag inom utveckling av elektrifierade fordon 

Strategiskt viktiga uppdrag inom batteriutveckling för laddbara fordon och ökad efterfrågan på specalistkompetens. 

Fortsatt behov att rekrytera kompetenta medarbetare som vill växa inom elektrifiering och energilagring i fordon. 

Det är delar av innehållet då teknikkonsultbolaget Engineering Force Sweden AB summerar sitt andra 

verksamhetsår och redogör för fortsatt positiva utveckling under inledningen av 2016. 

Höjdpunkter under 2015:   

 Förnyat förtroende att leverera specialistkompetens inom batteriutveckling och optimering av elfordon för NEVS, 

National Electric Vehicle Sweden, i Trollhättan 

 Leverans av ett första uppdrag för CEVT, China Euro Vehicle Technology AB, för utveckling och uppdragsledning av 

HV-komponenter för laddbara fordon 

 Nytt uppdrag inom provning och verifiering av litiumbatterier för Volvo Personvagnar 

Positiv utveckling 2016: 

 Engineering Force tecknar avtal med Emerald Automotive Ldt i Coventry, Storbritannien, för projektledning och 

utveckling av laddbara transportbilar 

 Utökade affärer med CEVT, China Euro Vehicle Technology AB, med kompetens för utveckling av litium batteripack 

för laddfordon 

 Engineering Force startar upp internt utvecklingsprojekt för att demonstrera ett portabelt energilager för lagring av 

förnyelsebar energi 

- Vi ser en fantastiskt positiv utveckling på marknaden just nu, med hög efterfrågan på vår specialistkompetens inom 

energilager och elektriska drivsystem. Vi har en hög beläggning och ett mycket stort behov av att rekrytera nya kompetenta 

medarbetare, säger Erik Sandberg, Ekonomichef på Engineering Force Sweden AB. 

För ytterligare information  

Erik Sandberg, Ekonomichef, Engineering Force Sweden AB 

Tel: 0706-83 29 00, e-post: erike@4s.se 

Om Engineering Force Sweden AB  

Engineering Force är ett ungt teknikkonsultbolag med engagerade ingenjörer med lång erfarenhet av fordonsutveckling. 

Vi är experter inom systemering och optimering av alternativa drivsystem och energilager i fordon och stationära 

applikationer. Våra främsta kunder är fordonsutvecklare i Göteborg, Trollhättan och Storbritannien men vi utför också 

strategiska studier och utvecklar affärsmodeller för kommuner och organisationer vid etablering av snabbladdning och 

destinationsladdning för elfordon. 
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