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Abstract 

Battery electric autonomous agricultural machine 
- Simulation of all operations on a Swedish farm 

In the project "Concept study battery-powered autonomous agricultural machine", an 

electric autonomous agricultural machine has been compared with a conventional 

diesel tractor by simulating all machine activities in a field on an organic dairy farm of 

200 hectares during one year. Combine Harvesting was not included.  

The results show that it is possible to replace a conventional tractor (160 kW) with two 

autonomous battery-powered machines (36 kW motor, 113 kWh battery) with 15% 

lower costs. Even better, energy consumption was reduced by 58% and greenhouse gas 

emissions by 92% compared to diesel when energy consumption and greenhouse gas 

emissions from battery manufacturing were included.  

Furthermore local emissions were avoided and the sound pollution greatly reduced.  

The major efficiency increase can be explained by the higher efficiency of electric power 

drivelines, and that the Swedish and Nordic electricity mix has very low greenhouse gas 

emissions and environmental impact. We also see that the weight of the conventional 

diesel tractor is more than four times the weight of the autonomous battery-powered, 

and that's only the tractor without any implements or payload. In the sensitivity 

calculations, changes in the cost of implements or driver / operator costs have the 

greatest impact on the total price. It is also important not to have a charger with low 

power, while the battery price does not have such big impact on the total cost. 

Continued research is needed to verify the theoretical simulation by building a test 

platform where knowledge can be gathered about the problems and opportunities in 

practical work - both in the field of battery-electric operation and autonomous driving. 

Key words: autonomous, agriculture, electric, battery, tractor, farming, fossil free, 

sustainable,  
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Förord 
För att bedriva jordbruk behövs maskiner. Traditionellt är det dieseldrivna traktorer som 

med hjälp av en förare och ett antal olika redskap utför majoriteten av de fältarbeten 

som behövs för att kunna skörda foder till djur eller råvaror till mat. 

Projektet startade sommaren 2016 och pågick fram till och med våren 2017. Syftet var 

att undersöka hur kostnader, energianvändning och klimatgasutsläpp förändras genom 

att använda en eller flera autonoma batteridrivna maskiner istället för en konventionell 

dieseldriven traktor på en 200 ha stor mjölkgård.  

JTI (sedan 2016-10-01 enheten Jordbruk och livsmedel inom RISE) har varit projekt-

ledare i projektet och Siemens har deltagit i arbetet.  

Vi vill tacka finansiärerna FFI och Siemens.  

Uppsala i maj 2017 

Ola Palm 

Sektionschef för jordbruk, enhet RISE Jordbruk och livsmedel 
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Sammanfattning 
I projektet ”Konceptstudie batteridriven autonom jordbruksmaskin” har användningen 

av en eldriven autonom jordbruksmaskin jämförts med en konventionell dieseltraktor 

genom simulering för alla maskinaktiviteter i fält på en ekologisk mjölkgård med 200 

ha åker under ett år. Tröskning, som alltid sker med hjälp av dieseldrivna skörde-

tröskor, ingick inte i jämförelsen. 

Resultaten visar att det är möjligt att på den simulerade gården ersätta en 

konventionell traktor (160 kW) med två autonoma batteridrivna maskiner (36 kW 

motor, 113 kWh batteri) till 15 % lägre kostnader. Men framför allt minskas 

energianvändningen med 58 % och växthusgasutsläppen med 92 % jämfört med diesel 

om energianvändning och växthusgasutsläpp vid batteritillverkning inkluderas i 

beräkningen, och svensk elmix används för laddning och produktion av batteriet. 

Utöver detta försvinner de lokala emissionerna helt och ljudet minskar kraftigt. Den 

stora effektiviseringen kan förklaras med den högre verkningsgraden i eldrivlinor, samt 

att svensk elmix har väldigt låga växthusgasutsläpp och miljöpåverkan.  

Vi ser också att vikten hos den konventionella dieselmaskinen är mer är fyra gånger så 

stor som för den batteridrivna, och det är för enbart traktorn utan redskap eller 

nyttolast. Lägre vikt innebär minskad risk för skadlig markpackning som är ett stort 

problem i dagens jordbruk. I känslighetsberäkningar har förändringar i kostnader för 

redskap eller förare/operatör störst inverkan, medan batteripriset inte har så stor 

betydelse. 

Fortsatt forskning behövs för att verifiera den teoretiska simuleringen genom att bygga 

en maskin i form av en testplattform där kunskap kan samlas om vilka problem och 

möjligheter som finns i praktiskt arbete – både vad gäller batterielektrisk drift och 

autonom körning. Det finns också en stor ekonomisk potential i att hitta affärsmodeller 

som ökar utnyttjandet av maskinen, batterier och laddstation som i det simulerade 

scenariot används liten del av året.   
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1 Bakgrund 
Idag används nästan uteslutande fossil diesel som drivmedel till arbetsmaskiner vilket 

gör det angeläget att ta fram nya lösningar som använder andra energikällor. Utsläppen 

från arbetsmaskiner i Sverige står nu för sju procent av Sveriges totala utsläpp, och har 

ökat med ungefär en tredjedel jämfört med år 1990 enligt Naturvårdsverket. Att byta ut 

fossil diesel till elektrisk drift ger en dubbel effekt eftersom man byter till en renare 

energikälla och till mer effektiv energiomvandling. Detta gör att utsläppen av 

växthusgasutsläpp minskar kraftigt.  

Genom att maskinen utför arbetet autonomt och därför kan köra fler timmar per dygn 

än vad en mänsklig förare skulle möjliggör en minskning av storleken på maskinen 

med bibehållen arbetskapacitet. Det möjliggör också till en minsking av maskinvikten, 

vilket minskar skadlig markpackning.  

Det som är unikt i denna studie är att övergå från dieseldrift till eldrift genom att 

kombinera batterieldrift och autonomitet i jordbruksmaskiner. Hittills har batteridrift 

för arbetsmaskiner för tungt arbete varit otänkbart, men i och med den snabba 

utvecklingen av batteritekniken är det nu både tekniskt och ekonomiskt möjligt. Genom 

kombination med autonom körning förstärks fördelarna ytterligare och det är det som 

undersöks i det här projektet med hjälp av en simuleringsmodell.  

Jordbrukare strävar efter att minska sin miljöpåverkan och vill bli fossilfria. En 

möjlighet är fossilfria drivmedel, men de används endast i liten skala. Ytterligare en 

önskan är att vara oberoende av inköpta flytande drivmedel. Idag kan elen produceras 

effektivt på gården och i systemstudier ger förnybar, inhemsk energi jordbrukarens 

slutprodukt ett betydande mervärde. En viktig faktor är den energieffektivisering som 

eldrivlinan ger jämfört med förbränningsmotorn. Att kombinera autonomitet med 

eldrift förstärker teknikernas fördelar och minskar nackdelarna. Den ökade 

investeringskostnaden för stora batterier balanseras av lägre driftskostnad då utgiften 

för föraren blir en betydligt mindre del av ekonomin. Den korta körtiden per laddning 

jämfört med dieseldrift balanseras av fordonets möjlighet att kunna arbeta dygnet runt 

och att själv uppsöka laddstationer.  

1.1 Syfte och mål 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka förutsättningarna till en fossilfri 

autonom maskinlösning med batterielektrisk drivlina för jordbruk och andra tillämp-

ningar 

Specifikt är målet att ta fram underlag för energiåtgång och användningsbehov och 

utifrån det en specifikation för ett maskinsystem som är i huvudsak autonomt och med 

batterieldrift och kan uppfylla alla på ett jordbruk förekommande maskinarbeten.  

För att nå detta har projektet följande delmål: 

• Ta fram ett maskinsystem som täcker in jordbrukets maskinbehov och som 

minskar energiförbrukning med minst 50 %, och minskar användning av fossila 

bränslen och klimatpåverkan med minst 90 %.  
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• En studie av maskinanvändning vid jordbruksapplikationer som visar effektbehov, 

energiförbrukning, tidsbehov och möjligheter att automatisering  

• Konfiguration av drivlina inklusive energilager med avseende på klimatpåverkan, 

energieffektivitet, markpackning, ekonomi och användbarhet i jordbruket 

• Undersöka möjligheterna och utmaningarna med att ha flera modulära, autonoma 

fordon som samarbetar för ökad effektivitet och ekonomi  

• Ekonomiska kalkyler och affärsmodeller. 
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2 Metod 
Studien består av tre delar: Omvärldsanalys, Simulering och Konfigurering av eltraktor 

med Siemens komponenter. Metoden för dessa tre delar beskrivs nedan. 

2.1 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen är baserad på litteraturstudier och undersökning av 

pressinformation och webbsidor.  

2.2 Simulering 

2.2.1 Uppbyggnad av simuleringsmodell 

Simuleringsmodellen är uppbyggd i MS Excel med varje delkomponent på ett eget blad. 

Varje aktivitet på varje gröda representeras av en rad i modellen. Totalt består 

modellen av 10 blad som är kopplade till varandra: 

 Batteri. Här modelleras batteriet med laddningscykler, livslängd, kapacitet, 

kostnader, samt energiåtgång och koldioxidutsläpp för tillverkningen av 

batteriet. 

 Laddare. Modellering av laddare och elanvändning med effekt, växthusgaser, 

kostnader.  

 Traktor. Modellering av förare och operatör, kostnader för traktor, styrsystem 

eldrivlina, vikt och transportavstånd. 

 Redskap dragkraft. Modellering av redskap som dras av traktorn. Maxeffekt-

behov, energianvändning, avverkning, maxbredd och kostnader beräknas. 

 Redskap transport. Här modelleras vagnar för transport och deras lastning och 

lossning/spridning. Maxeffektbehov, energianvändning, lassförmåga och 

kostnader beräknas. 

 Förutsättningar. Växtföljden och alla arbetsmoment och data som behövs för att 

modellera dessa samlas här. Till exempel för de grödor som ska plöjas såtas 

data om plöjning från fliken Redskap dragkraft och läggs in på denna flik.  

 Kapacitet. Här modelleras hur stora redskap och vagnar kan vara givet en viss 

effekt på traktorn och sedan i sin tur hur stor avverkning, lassförmåga, kostnad 

och energiförbrukning de har. Till slut räknas kostnader och tidsbehov ut. 

 Läglighet. Här modelleras de fiktiva kostnader som uppstår när maskinerna har 

för låg kapacitet och ett arbete blir utfört för sent. Om t ex sådden blir försenad 

uppstår en fiktiv kostnad för skördebortfall. Även modellering av beroenden 

mellan olika arbetsmoment, t ex att harvning måste utföras innan sådd och om 
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ett tidigare arbetsmoment tar för lång tid så flyttas startdatum fram för nästa 

moment.  

 Kostnader. Sammanställning av kostnader och nyckeltal för alla arbetsmoment. 

 Optimering och resultat. Här presenteras nyckeltal för resultatet för ett 

modellerat scenario. Bas för optimering av storlek och kapacitet för olika 

scenarier. Optimering sker med hjälp av MS Excel och Evolutionary solver i 

Problemlösaren.   

2.2.2 Klimatpåverkan och energiåtgång 

För emissionsberäkningar så antas all el vara svensk elmix. Beräkningarna för 

elproduktion baseras på Gode et al. (2011). Emissionsberäkningarna för diesel baseras 

på Gode et al. (2011). 

För energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning av batterierna användes 

uppgifter från IVL (Romare & Dahllöf, 2017). I de nyckeltal som lyfts fram i rapporten 

där batteritillverkningen beräknas ge 150 - 200 kg CO2/kWh, baseras elenergi-

användningen på ej förnyelsebar el. Om istället förnyelsebar el skulle använts  

i tillverkningsprocessen skulle utsläppen minska med 60 % (Romare & Dahllöf, 2017).  

I denna studie har ett värde på 80 kg CO2/kWh använts (40 % av 200 kg/kWh) för att 

inte underskatta värdet. 

Energiåtgången vid produktion av batterierna anges i rapporten (Romare & Dahllöf, 

2017) till 350 - 650 MJ/kWh och vi har i denna studie använt värdet 650 MJ/kWh för 

att inte underskatta värdet. 

2.2.3 Odlingssystem 

I jordbruket finns många olika produktionsinriktningar, många möjliga kombinationer 

av odlingssystem och maskinkedjor, och inte minst väldigt varierande förutsättningar i 

form av jordarter, arondering och topografi. Detta gör att förutsättningarna för en 

maskin och dess energianvändning varierar väldigt mycket. I en undersökning av 

Neuman (2008) varierade t ex dieselförbrukningen mellan 33 och 120 liter per hektar 

för gårdar med växtodling, med ett medel på 84 liter per ha. Av dess brukar omkring 20 

liter utgöras av tröskning om hack används på tröskan, utan hack är dieselåtgången 

omkring 15 liter per hektar. 

I den här studien har vi valt att använda en ekologisk mjölkgård i Mellansverige med en 

för Sverige genomsnittlig areal på 200 ha åkermark. På gården ligger fokus ligger på 

vallproduktion, men även vårsäd, höstsäd och grönfoder ingår i den femåriga 

växtföljden (Bovin, 1999). Fokus är att producera så mycket eget foder som möjligt. En 

ekologisk mjölkgård valdes eftersom det innebär många tunga fältarbeten och eftersom 

odlingen sker ekologiskt är andelen maskinarbeten per skördad kvantitet större än en 

konventionell mjölkgård som tar större hektarskördar, det vill säga att växtodlingen är 

mer maskinintensiv. Bland de arbetsmoment som ingår finns plöjning som är mycket 

energikrävande och likaså vallskörd, som dessutom genererar stora transport-

kvantiteter. Än större transportkvantiteter utgörs av stallgödseln. Växtföljden är 
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uppdelad i fem lika stora delar, där varje del är 40 hektar av gårdens totala 200 hektar, 

se Tabell 1. 

Tabell 1. Växtföljd ekologisk mjölkgård med 200 hektar åker. 

Nr Växtföljd Växtföljdseffekter Areal 
(ha) 

Transporterad 
kvantitet skörd 

(ton/ha) 

Transporterad 
kvantitet 

stallgödsel 
(ton/ha) 

1 Vårsäd + 
insådd 

Omväxlande vår- och höstsäd 
begränsar uppförökning av vår- 
respektive höstgroende ogräs. 
Vårsäd och vall sås samtidigt och 
efter skörd av säd skördas vallen 
nästkommande år. 

40 3,0 25 

2 Vall 1 Vall bidrar till kvävefixering, ökad 
mullhalt, god jordstruktur. 
Växande vall minskar läckage av 
näringsämnen. 

40 4,2 15 

3 Vall 2 Vall som skördas två gånger per 
år begränsar vissa rotogräs och 
även ettåriga ogräs 

40 4,4 25 

4 Höstsäd Variationen av grödor samt 
omväxlande vår och höstsäd 
förhindrar många växtföljds-
sjukdomar 

40 4,4 25 

5 Grönfoder Grönfoder möjliggör en kort 
träda för ogräsreglering, den har 
också många liknande effekter 
som vall 

40 10,0 25 

 

Utöver transporter av maskiner transporteras skörd från åkern och stallgödsel till 

åkern. Även andra insatsvaror som utsäde transporteras till åkern, men i simuleringen 

antas att dessa fylls på i samband laddning av maskinens batterier.  

2.2.4 Kostnad och energiförbrukning för arbetsmoment 

De maskinarbeten som gården behöver utföra för de olika grödorna har delats upp i två 

olika delar; transportarbeten och fältarbeten eftersom de har olika funktionella 

enheter.  

 Fältarbetens effektbehov beror av arbetsbredd och energiförbrukningen beror 

av effektbehovet. Energianvändningen per arbetsbredd antas vara densamma 

oavsett storlek på maskinen.  

 Transportarbetens effektbehov beror av storlek på lasten och energiförbruk-

ningen av effektbehov och transportsträcka. Energianvändningen per last-

storlek antas vara densamma oavsett storlek på maskinen. 
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Eftersom tröskning kräver en specialmaskin i form av en skördetröska har detta 

moment uteslutits från simuleringen. De arbeten som ofta behöver utföras inom gården 

på djurgårdar har också uteslutits, endast fältarbeten har tagits med i simuleringen.  

I projektet gjordes en undersökning av olika traktormodeller som testats i en OECD-

teststation (DLG, 2017), se Tabell 2. I de standardiserade testerna undersöks bland 

annat vilken effekt traktorn levererar både som dragkraft och via kraftuttag. Genom att 

kombinera data för dragkraft med bränsleförbrukning kan ett värde för hur stor andel 

av energin i bränslet som omvandlas till dragenergi. Snittet för de testade traktorerna 

har i projektet använts för att beräkna energibehov för olika redskap utifrån en känd 

energianvändning i form av dieselförbrukning i liter per hektar. Testerna utförs på torr 

asfaltsbana, vilket gör att rullmotståndet och slirningen är mycket större i verklig 

körning på åkermark. Detta ingår dock redan de angivna förbrukningssiffrorna för 

olika arbeten eftersom de är uppmätta i fält. Dessa framräknade värden för 

energianvändning för olika arbetsmoment använd sedan i simuleringen för att beräkna 

hur lång tid en viss batterikapacitet räcker för ett visst arbetsmoment, dock nedräknad 

med en faktor för verkningsgraden för eldrivlinan. 

Tabell 2. Nyckeltal för traktorer på marknaden som testats på en OECD-teststation. 

Traktormodell Angiven 
maxeffekt 

(kW) 

Total vikt 
vid test 

(kg) 

Vikt 
(kg)/Upp-

mätt 
effekt 
(kW) 

Vikt 
(kg)/An-

given 
motor-
effekt 
(kW) 

Andel av 
energi i 
bränsle 
som blir 

mekanisk 
dragenergi 

Fendt 313 Vario SCR 103 6590 103,0 64,0 0,32 

Fendt 312 Vario S4 95 6870 102,5 72,3 0,33 

New Holland t6.160 SPS 105 7950 110,4 75,7 0,31 

New Holland t6.175 SPS 113 8105 101,3 71,7 0,30 

John Deere 6125R AutoQuad 101 8285 109,0 82,0 0,31 

CLAAS ARION 650 CIS 135 9265 114,4 68,6 0,32 

Fendt 828 Vario S4 211 11145 85,7 52,8 0,34 

CLAAS AXION 850 Hexashift 194 12310 96,2 63,5 0,35 

Fendt 939 Vario S4 287 12470 68,9 43,4 0,35 

Case IH Optum CVX 300 230 13000 82,3 56,5 0,33 

John Deere 7310R e23 251 13410 79,3 53,4 0,33 

Medelvärde 
  

95,7 64,0 0,33 
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Arbetsmomenten för fältarbeten och transportarbeten visas i Tabell 3 respektive Tabell 

4. Värden i tabellen kommer från följande källor: Gunnarsson et al. (2002), Lindgren et 

al. (2002), Maskinkalkylgruppen (2017), Gunnarsson et al. (2007), ASAE Standards 

(2000) och Engström et al. (2015). 

Tabell 3. Fältarbetsmoment där den dimensionerande enheten är effektbehov per arbetsbredd. 

Arbetsmoment Avverkning 
(Ha/h) 

Fält-
effektivitet 

Max 
effektbehov 

dragkraft 
(kW/m) 

Energi-
behov 

dragkraft 
(kWh/ha) 

Kostnad  
(kr/h och m 

arbetsbredd) 

Plöjning 0,52 0,82 52,0 62,2 130,0 

Harvning 0,64 0,8 10,3 11,0 45,0 

Sådd 0,84 0,7 19,0 15,1 77,0 

Vältning 0,79 0,85 5,0 4,7 39,0 

Slåtter 0,68 0,8 21,3 14,6 62,7 

Strängläggning 0,57 0,8 9,7 10,0 58,8 

Pressning och plastning 0,80 0,6 15,8 15,7 126,7 

 

Tabell 4. Transportarbetsmoment där den dimensionerande enheten är effektbehov per nyttolast. 

 Arbetsmoment Max 
effektbehov 

per 
transport-
kapacitet 
(kW/ton) 

Energibehov 
transport 

(kWh/ 
ton_km) 

Energi 
lastning 

(kWh/ton) 

Energi 
lossning/ 
spridning 

(kWh/ton) 

Kostnad 
(kr/h*ton) 

Flytgödselstransport och 
spridning 

8,0 0,13 0,035 0,035 16,4 

Spannmålstransport 7,1 0,13 0,035 0,035 10,1 

Rundbalstransport 7,5 0,13 0,017 0,007 7,0 

 

Utöver den fälteffektivitet som finns i Tabell 3 har även en fälteffektivitetsfaktor som 

beror av redskapets bredd använts. Detta tal simulerar att fälteffektiviteten minskar 

med ökande arbetsbredd, på grund av att andelen tid för vändningar och överlapp ökar. 

En ekvation har beräknats från resultaten i Nilsson et al. (2014) och denna har sedan 

använts:  

Fälteffektivitetsfaktor = -0,0186 *m arbetsbredd + 1,0158 
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2.2.5 Kostnad för traktor 

Kostnaderna för traktorn har beräknats med en traktorkalkyl baserad på Gunnarsson et 

al. (2002). Inköpspriset är baserat på en ekvation där inköpspris beror av effekten 

 Inköpspris = 8107,2*effekt + 10970 

Ekvationen är baserad på en linjär regression av inköpspriser i Maskinkalkylgruppen 

(2017), 

Eftersom den simulerade maskinen ska vara autonom och batteridriven har kostnader 

för hytt och dieselmotor mm dragits av, och kostnader för styrsystem och eldrivlina 

lagts till. 

Följande antaganden har gjorts eftersom inga uppgifter kunnat hittas: 

 Underhållskostnaden för en eltraktor antas vara en tredjedel av den för en 

dieseltraktor. 

 Hytt med förarmiljö, reglage och instrumentering antas kosta 100 000 kr och 

dras av från inköpspriset.  

 Dieselmotor med tank och hjälpsystem antas kosta 25 % av maskinens 

inköpspris och dras av från inköpspriset 

 Autonomt styrsystem antas kosta 100 000 kr och läggs till på inköpspriset 

(Baserat på uppgifter från Volvo Cars om troligt pristillägg för autonom körning 

när den lanseras)   

 Eldrivlina antas kosta 150 000 kr + 25 % av inköpspris och läggs till på inköps-

priset (baserat på uppgifter från Siemens) 

2.2.6 Kostnad för förare respektive operatör 

Med förare menas en traditionell förare som måste sitta i maskinen hela tiden den utför 

arbete. En förare antas kunna arbeta 10 h per dygn. Med operatör menas en person 

som på distans kan fjärrstyra maskinen i knepiga och svåra arbetsmoment som inte 

maskinen klarar. Operatören är också den person som på plats behövs för att reparera 

eller utföra arbetsmoment som inte maskinen klarar av. Operatören kan vara olika 

personer där en fjärrstyr från en annan plats och en är på samma plats som maskinen. 

Den som fjärrstyr kan bestå av ett center som styr många maskiner.  

Kostnaden för förare/operatör är satt till 265 kr/h och baseras på Maskinkalkylgruppen 

(2017).  

För den autonoma maskinen antas att den behöver hjälp av en operatör 10 % av tiden 

den är aktiv och för den förarstyrda 100 % av tiden. 

2.2.7 Elpris 

Elpriset är antaget till 1 kr/kWh.  



16 

© RISE Research Institutes of Sweden 

2.2.8 Dieselpris 

Dieselpriset är antaget till 10 kr/l.  

2.2.9 Laddare 

I projektet har 5 olika laddare undersökts bland Siemens utbud, enligt Tabell 5. 

Laddare som undersökts i projektet och de som valts till simuleringen. Av dessa valdes 

tre ut för att i simuleringen symbolisera olika effekters påverkan på kostnader, 

energianvändning och emissioner.  

Tabell 5. Laddare som undersökts i projektet och de som valts till simuleringen är i fet stil.  

Laddare Maxeffekt 
(kW) 

Strömstyrka 
(A) 

Kostnad  
(SEK) 

Siemens Plug-In DC Charging  25  36  273 000 

Siemens Plug-In DC Charging  100  144  273 000 

Siemens intergrated bottom-up pantograph  120  173  546 000 

Siemens Plug-In DC Charging 150 kW  150  216  682 000 

Siemens off-board top-down pantograph  300  433  2 047 000 

 

2.2.10 Batterikostnader 

Batteridata som används i simuleringen är baserade på Panasonic 18650A NCA som 

används i flera elfordon och har generellt goda parametrar. Valet diskuterade med 

ämnesexperter från Siemens och Uppsala Universitet (Brandell, 2017). Utifrån 

batteriernas specifikation beräknades och optimerades pris, kapaciteten och antalet 

batterier som skulle behövas under fordonets livslängd. 

2.2.11 Markpackning och straffkostnad batterivikt 

För jordbruksmaskiner kan för stor vikt på maskinen orsaka skadlig markpackning. 

Som riktvärde brukar man i Sverige ange 3 ton per hjul eller 6 ton per hjulaxel som en 

ett riktvärde man inte ska överskrida, eftersom det ökar risken att orsaka skadlig 

markpackning i fram för allt alven enligt Lundberg et al. (2014). Markpackning i de 

övre jordlagren påverkas främst av vilket däcktryck som används. Samtidigt som så låg 

maskinvikt som möjligt eftersträvas måste maskinen ha viss vikt på sina drivande hjul 

för att kunna dra de redskap som behövs i jordbruket. En för låg vikt i förhållande till 

maskinens effekt gör att hjulen slirar och en för hög vikt ökar rullmotståndet, utöver att 

markpackning riskeras. Ett riktvärde för en fyrhjulsdriven traktor som brukar 

användas är 100 kg/kW (Wetterblad, 1983). I simuleringen har 75 kg/kW använts, 

vilket ligger mellan snittvärden för traktorer runt 100 kW i Tabell 2. 

Genom anonyma uppgifter från en traktortillverkare och egna antaganden har en 

maximal andel av 40 % av maskinvikten antagits kunna utgöras av batterivikt när vikt 

av hytt, dieselmotor och stora delar av transmissionen räknats bort och eldrivlina lagts 
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till. Om denna andel överskridits har en hög straffkostnad lagts till i simuleringen för 

att batteriets storlek ska minskas. 

2.2.12 Läglighetskostnader 

Här modelleras de fiktiva kostnader som uppstår när maskinerna har för låg kapacitet 

och ett arbete blir utfört för sent. Om t ex sådden blir försenad uppstår en fiktiv 

kostnad för skördebortfall. Även modellering av beroenden mellan olika 

arbetsmoment, t ex att harvning måste utföras innan sådd och om ett tidigare 

arbetsmoment tar för lång tid så flyttas startdatum fram för nästa moment. I beräkning 

av tidsåtgång för ett visst arbetsmoment läggs en faktor som modellerar sannolikheten 

för lämpligt väder för aktiviteten, oftast att det inte ska regna men även andra 

väderberoende förhållanden. Beräkning av läglighetskostnader baseras på Gunnarsson 

(2002 och 2007).  

2.3 Konfiguration med befintliga 

komponenter 

Baserat på resultaten i de första simuleringarna designades en drivlina av Siemens. Då 

det var tidigt i processen och inga empiriska data fanns för just det här fordonet så var 

komponenterna anpassade efter de resultat som gick att få i det skedet och utformades 

för att ersätta en medelstor traktor på omkring 120 kW.  
Vi har valt att använda Siemens aktuella utbud av komponenter som exempel, dels för 

att det innebär relativt stora kostnader att nytillverka anpassade komponenter och dels 

för att de passar bra för denna typ av arbete.  

2.4 Avgränsningar 

Vi har i simuleringen valt att exkludera tröskning som arbetsmoment. Detta beror på 

att skördetröskningen är ett väldigt specialiserat och viktig arbetsmoment som utförs 

av specialiserade maskiner i form av skördetröskor. Inget effektivt alternativ i form av 

redskap till vanliga jordbrukstraktorer finns. 

Även inomgårdsarbete har exkluderats ifrån modellen. Inomgårdsarbete på en 

mjölkgård kan utgöras av daglig fodring och utgödsling, men eftersom de maskiner 

som simuleras i modellen antas kunna arbeta på åkern 24 timmar per dygn periodvis 

skulle högre kapacitet eller fler maskiner för att även utföra dessa arbeten. Vissa 

inomgårdsarbeten är också svåra att automatisera eftersom de är komplexa och kan 

innebära kontakt med djur. Det finns flera studier som visar att elektrifiering av 

maskiner för inomgårdsarbete fungerar bra samt att det redan finns eldrivna 

förarstyrda inomgårdsmaskiner på marknaden (Petterson et al., 2016). 

I simuleringen har antagits att det finns fungerande autonom kontroll som fungerar för 

jordbruksändamål inklusive transport på väg. Kostnaden för mjuk- och hårdvara som 

krävs för förarlös körning har grovt antagits till 100 000 kr, vilket troligen är en 

underskattning idag, men samtidigt kommer kostnaderna att sjunka ju fler autonoma 

maskiner och fordon som kommer i drift i samhället. Det gör att många av kostnaderna 
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inte är kända idag och dessutom kommer antagligen ny lagstiftning kräva en viss nivå 

av säkerhetsklassning på komponenterna vilket kan förändra kostnaderna. 

Eventuell utbildning av operatörer till den grad som lagstiftningen troligen kommer 

kräva har inte beräknats. Det har antagits att det är samma timkostnad för de som styr 

de autonoma fordonen som för de som idag kör traktorer.  

Simuleringsmodellen är komplex, men innebär många förenklingar. Till exempel kan 

flera samarbetande maskiner simuleras, men de antas då alla utföra samma 

arbetsuppgifter, medan de i verkligheten antagligen skulle göra olika saker när det var 

fördelaktigt.  
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3 Omvärldsanalys 

3.1 Eldrivna arbetsmaskiner 

Liksom för andra fordon som bilar så ökar intresset för eldrift och fram för allt genom 

olika former av hybridisering eller ren batteridrift även för arbetsmaskiner.    

Alla nuvarande exempel på elkonverteringar av jordbruksmaskiner utgår från 

existerande, konventionella fordonsplattformar byggda för fossil drift. I denna studie 

simulerar vi ett eldrivet och autonomt fordon som kan vara byggd annorlunda jämfört 

med dagens fordon.  I dagsläget är det ingen annan som effektivt kombinerar autonom 

och elektrisk drivlina i större jordbruksmaskiner och till fullo utnyttjar de 

synergieffekter som uppstår. 

Inom batterielektriska jordbruksmaskiner finns det ett fåtal modeller ute på marknaden, 

samt några forsknings- och prototypprojekt inom området. 2016 presenterade John 

Deere en prototyp av en batteridriven traktor inom ramen för ett forskningsprojekt kallat 

SESAM, se Figur 1. I projektet har en konventionell traktor utrustats med så mycket 

batterier som fick plats och ska klara 2 h tungt fältarbete med traktorn, men om modern 

batteriteknik (batterierna installerades 2010) skulle använts skulle den dubbla 

batterikapaciteten kunnat uppnås. (SESAM, 2016)  

 

Figur 1. Traktor från John Deere som utrustats med eldrivlina och batterier. 

 

Två tillverkare av jordbruksmaskiner, John Deere och Fendt, har tagit fram olika 

prototyper för elektrisk kraftöverföring mellan traktor och redskap. Prototyperna har 

dels haft generatorer inbyggda i traktorn och dels haft den istället för frontvikt driven av 

det främre kraftuttaget på traktorn. Redskap som man testat att driva med el har varit till 

exempel vagnar, strängläggare för höskörd och såmaskiner. Fördelar med eldrift istället 

för hydraulisk eller mekanisk kraftöverföring är högre verkningsgrad och större styr- 

och kontrollmöjligheter.   

SLU  Sveriges lantbruksuniversitet driver ett projekt där en prototyp på en sladd-

ansluten direkteldriven traktor för fältarbete ska byggas och testas (SHEAB, 2016).  
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Weidemann säljer en kompaktlastare som är nischad mot inomgårdsarbete på jordbruk, 

se Figur 2. Den har samma chassi som den dieseldrivna Weidemanns Hoftrac 1160, 

men drivs av en batterielektrisk drivlina som har utvecklats för truckindustrin. 

Maskinen, eHoftrac, drivs av två elmotorer på 9 kW för hydraulik och 5 kW för 

framdrift. Batteristorleken är på 14 kWh, vilket teoretiskt ger 2-4 timmar gårdsarbete. 

RISE (f.d. JTI) utförde 2015 fälttest med maskinen, samt genomförde ett projekt där 

den testades på jordbruk. De visade att maskinen drog ca 25 % av energin jämfört med 

motsvarande dieselmaskin, samt att batteriet höll upp till 8 gånger längre än förväntat i 

verkliga miljöer på grund av arbetets natur (Petterson et al., 2016).  

 

Figur 2. eHofTrac från Weidemann är den första batteridrivna kompaktlastaren i serieproduktion. 

 

Det amerikanska företaget ATC (Autonomus Tractor Corporation) erbjuder 

hybridisering, genom att byta konventionella traktorers dieselmotor till en serie-

hybriddrivlina och även efterkonstruktion som gör traktorn lätt autonom. ATC 

tillverkar även en fältmaskin med denna teknik som de kallar The Spirit (ATC 2016). 

Det finns flera exempel på elektrifiering i arbetsmaskiner och intensiteten i lanseringar 

ökar med tiden. Huddigs prototyp Tigon är en laddhybridgrävlastare som utnyttjar 

hybridteknologi. I Tigon finns sju EMG:er (elektriska motorgeneratorer) som dels drivs 

av en dieselmotor, dels av litiumbatterier. EMG:erna driver i sin tur hydraulik och 

framdrift, och Tigon kan köras antingen helt eldrivet under vissa stunder eller använda 

batterienergin som toppkraft utöver dieselmotorn (IVT, 2015). 
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Figur 3. Volvo CEs helelektrisk prototyp EX2 som har elektriska linjära ställdon som aktuatorer. 
(Volvo, 2017) 

 

I maj 2017 lanserade Volvo CE en prototyp för en helelektrisk grävmaskin vid namn 

EX2 med en total batterikapacitet på 38 kWh och möjlighet att utföra 8 timmars hårt 

grävarbete, se Figur 3. I prototypen har Volvo lyckats ersätta hydrauliken med linjära 

ställdon, vilket ökar energieffektiviteten 10 gånger jämfört med en konventionell 

dieselmaskin med hydrauliskt grävaggregat. Volvo CE har visat upp prototyper till en 

autonom hjullastare, en hybridiserad hjullastare (LX1) och en autonom batteridriven 

dumper (HX1) för användning i exempelvis grustag. (Volvo, 2017). De beskrivs vidare 

under kapitel 3.2.  

I gruvindustrin har eldrift ökat i populäritet de senaste åren. Atlas Copco lanserade 

”The New Green Line” 2014 där det ingår en kabeldriven lastare, en batterilastare och 

en hybriddumper med möjlighet till kontaktkörning, enligt samma teknik som 

spårvagnar använder.  Även Sandvik m.fl. har lanserat eldrivna gruvmaskiner.  

Gaffeltruckar och liknande depåtruckar har länge funnits i elvarianter. Arbetet som de 

utför passar bra med eldrivlinornas förmåga och eftersom de oftast arbetar inomhus är 

el klart att föredra jämfört med diesel. De kör även kortare sträckor där de alltid har 

nära till en laddstation. Tidigare har det ofta varit mindre truckar som har varit 

elektriskt drivna, men det börjar nu komma större modeller som också har eldrift. 

Exempelvis Kalmar Global lanserade 2014 eltruckar i sitt 5-9 tons segment och 

planerar nu att utöka sina elektriska truckar till segmentet 9-18 ton (Kalmar Global, 

2017). 

3.2 Autonoma arbetsmaskiner 

3.2.1 Gruvor 

För gruvmaskiner så finns det minst två anledningar att använda autonoma fordon; att 

öka effektiviteten och/eller av säkerhetsskäl (Brown, 2011). Eftersom gruvdrift ofta sker 

i stort sett dygnet runt och ofta på avlägsna platser är bemanning ett problem. Att 
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använda autonoma fordon skulle delvis lösa problemet med bemanning samt undvika 

att använda bemannade maskiner vid de farligaste momenten eller moment där 

bemannade fordon inte är tillåtna. Till skillnad från jordbruket, som hittills har använt 

sig mycket av förar-assisterande teknik, har gruvorna riktat in sig mer mot helt 

autonoma fordon. I gruvor, om än inte i dagbrott, undviker man några av problemen 

som autonom vägtrafik har stött på, så som hårt väder och mycket annan trafik, men 

samtidigt så är vissa navigationstekniker mindre lämpliga, främst GPS. 

Volvo Lastvagnar testar en FMX-lastbil i Bolidens gruva i Kristineberg. Om systemet 

fungerar skall ytterligare tre bilar tas i drift under 2017. Bilarna har radar och lasersen-

sorer för att läsa in gruvans geometri. På så sätt skapas en karta som uppdateras och 

förbättras allteftersom bilarna kör sin rutt. Systemet reglerar bilarnas hastighet och 

styrning. 

Projekt Wroomm (Wireless and Remote Operation Of Mobile Machines) är ett treårigt 

project inom PiiA, Processindustriell IT och Automation, med LTU som projektägare. I 

projektet skall en fjärrstyrd hjullastare integreras med gruvans automationssystem. 

ASI (Automated Solutions Incorporated) erbjuder ett modulärt kit för automatisering 

som kan göra gruvfordon (och även andra fordonstyper) autonoma på Bastnivå 3,4 

eller 5. De använder sig av GPS, radar, Lidar och optisk detektion som alla sänder data 

till fordonets VCU (Vehicle Control Unit) som även tar emot information från andra 

moduler. Allt styrs av ett program kallat Mobius. Automatiseringen fokuserar främst på 

repetitiva uppgifter, men enligt utvecklarna kan nästan alla typer av gruvfordon auto-

matiseras med goda resultat.  

3.2.2 Entreprenad 

Volvo CE har visat upp prototyper till en autonom hjullastare, en hybridiserad 

hjullastare (LX1) och en autonom dumper (HX1) för användning i exempelvis grustag, 

se Figur 4. De är i prototypstadiet för närvarande, men fälttestas. 

  

Figur 4. Volvo CEs prototypmaskiner hybridhjullastare LX1 lastar batteridrivna autonoma HX1. 
(Volvo, 2017) 
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Maskinerna som Volvo CE utvecklar bygger på flera olika lokaliseringssystem. De har 

dels GPS för absolut positionering och riktning, en IMU (Inertia Measurement Unit) 

som ger fordonet ytterligare information av rörelsen, samt en Lidar för lokal 

bedömning och avståndsmätning. De har även ett extrasystem för att upptäcka 

människor i närheten av arbetsområdet. (Volvo, 2017)  

Komatsu har en förarlös lastbärare som de kallar IAHV (Innovative Autonomous 

Haulage Vechicle). Den är i det större segmentet och förväntas användas i dagbrott och 

större entreprenadprojekt. Den visades upp på mässor under 2016 och är konstruerad 

utan hytt, till skillnad från de tidigare, autonoma modellerna 930E och 830E. Teknik 

för både fjärrstyrning och autonom körning finns, även om modellen inte finns till 

försäljning än. 

3.2.3 Lagertruckar 

Bland lagertruckar finns det sedan länge olika typer av guidade eller automatiserade 

fordon. Metoderna skiljer sig, men ofta handlar det om repetitiva rutter eller aktiviteter 

som kräver många olika skift. Ett exempel är Rocla AGV som är en elektrisk lager-

gaffeltruck av AGV-typen (Automated Guided Vehicle) som fokuserar på 

godsförflyttning vid lager, produktionslinor eller magasin och har sålt över 7,000 

maskiner. 

Rocla AGV används som lagerhanteringstruck av t.ex. Valtra Tractors, Sormat Oy samt 

Olvi Bryggeri, och använder både laddning och batteribyte, beroende på användnings-

frekvensen. Den styrs via lasertriangulering (Lidar), magnetiska golvfläckar eller golv-

lina, där lasertriangulering med hjälp av reflektorer är den klart vanligaste. Systemet 

fungerar både vid förprogrammerade standardarbeten samt specifika order och 

använder sig av ett system baserad på WLAN för att kommunicera mellan AGV-

truckar, manuella truckar och kontrollprogrammet. 

Ett projekt i Sverige där moderna AGV:er har används är vid Stora Ensos pappersbruk i 

Skutskär. Linde har i projektet testat konventionella truckar i 8-tonsklassen ombyggda 

till autonomitet tillsammans med utvecklare av sensorer och styrsystem. Dessa truckar 

kör rullar med papper och lokaliserar sig på terminalen med hjälp av QR-koder i taket. 

Projektet fann att de stora utmaningarna var personsäkerhetsfrågor och hastigheten 

samt att ett autonomt system kräver en mer jämn process med kvalitet i alla led, då 

datoriserade system fungerar bäst när alla delar är likadana och avvikelserna små och 

sker sällan. 

Linde har även arbetat tillsammans med Örebro och Halmstads Universitet i projektet 

MALTA för att ta fram ett system som bättre hanterar de utmaningar som följer med en 

flotta av autonoma gaffeltruckar (Bougerra et al., 2010).  

3.2.4 Jordbruk 

Många olika aktörer arbetar med olika varianter av små autonoma maskiner med 

förbränningsmotor eller batteridrift för arbete i jordbruket. De är oftast i 

storleksordningen 50-200 KG och används oftast för ogräsbekämpning. Oftast är det 

mekanisk bekämpning, men även kemisk bekämpning förekommer.  Den mekaniska 
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rensningen kan vara med olika typer av skär som bearbetar jorden och skär av eller 

drar upp ogräsen, det kan också vara roterande organ som fräser bort ogräset.  

Det nederländska företaget Precision Makers har utvecklat en självkörande, hyttfri 

traktor kallad Greenbot som arbetar på fält i jordbruk eller vid fruktodlingar. Maskinen 

har en hydraulisk drivlina och drivs av en dieselmotor på 75 kW. Med hjälp av en 

kontrollkonsol spelar en operatör först in det arbetet som den vill att Greenbot ska 

upprepa, så kallad ”Teach & Playback”. Säkerhetsmässigt är maskinen utrustad med 

sensorer och även en fysisk krocksensor både fram och bak. Om dessa stöter till något 

stannar maskinen och en operatör meddelas.  

I USA erbjuder även företaget Autonomous Tractor Corporation att göra om befintliga 

traktorer till självkörande maskiner. De använder sig av en GPS-fri teknologi som de 

kallar LRNS, Laser-Radio-Navigation-System. Tekniken sitter i sändarstationer som 

placeras ut vid fältkanterna och även innehåller sonar och kameror. Maskinen i sig 

styrs av ett program som kan lära sig rutterna och körstilen från jordbrukaren, som kan 

spela in sitt arbete (ATC, 2016). Både Precision Makers och ATC erbjuder även 

förarlösa maskiner byggda enligt samma principer. 

En konceptstudie vid namn Jumbo utfördes av JTI – Institutet för jordbruks- och 

miljöteknik och flera partners. I studien designades en mindre eldriven traktor som är 

tänkt att styras via en förare i en utfällbar hytt eller autonomt. Jordbruket är en bra 

sektor för autonoma fordon då arbetet är repetitivt och enkelt programerbart. Det 

utförs på väl definierade fält som har få eller inga hinder eller människor i vägen. I 

projektet undersöktes även möjligheten att använda samma maskiner för jordbruk och 

för kommunal verksamhet, såsom snöröjning, gräsklippning, gatusopning eller 

liknande. I både jordbruket och det kommunala kan man genom autonoma fordon 

förlänga arbetstiden, minska personalkostnaden och flytta arbetet till när det är 

smidigast och effektivast, obunden av personalens arbetstider (Lagnelöv et al., 2016). 

Fendt släppte 2016 en vision i form av ett koncept som de kallar MARS (Mobile Agri-

cultural Robot Swarm) där många små och enkla robotar är tänkta att arbeta elektriskt 

och autonomt med uppgifter som sådd, gödsling och skörd. De kontrolleras genom ett 

molnbaserat system i en större logistikenhet som står vid fältkanten. Tanken är att man 

gör de enklast möjliga robotarna, med minimala sensorer och låg vikt (Fendt, 2016).  

Ungefär samtidigt släppte Case IH ett autonomt koncept på Farm Progress Show i 

Iowa, USA, för att se vilket intresse tekniken hade bland deras kunder. Konceptet 

består av en ombyggd Case Magnum där hytten har avlägsnats och system för autonom 

framdrift har installerats. Sensormässigt har maskinen infrarött ljus, Lidar och Radar, 

samt kameror för fjärrstyrning. Konceptet kräver fortfarande en del input från en 

operatör för att fungera optimalt, men har möjligheten att arbeta helt autonomt (CNH 

Industrial, 2016). 

3.3 Batteriteknologi 

Den vanligaste batteritypen för elfordon i dagsläget, och fokus för denna studie, är olika 

typer av Litium-jonbatterier. Även om egenskaperna hos de olika batterikemierna 

varierar så karaktäriseras Li-jonbatterier av en hög cellspänning (3,2–4,2 V), låg 

självurladdning och hög energidensitet. De är dock dyrare än andra batterityper, även 
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om priset faller snabbt, och är känsliga för överspänning (Battery University, 2010). De 

vanligaste batterikemierna för elfordon beskrivs nedan. 

3.3.1 LFP (Litiumjärnfosfat, LiFePO4) 

Litiumjärnfosfat, eller LFP, är ett av de säkraste Li-jon batterierna samt har hög 

spänning som håller sig på ungefär samma nivå under hela urladdningen. Det har 

något lägre specifik energitäthet än t.ex. LCO och NMC men har fördelen att den inte 

innehåller någon kobolt utan istället i huvudsak använder järn, samt att den klarar ca 

1000-2000 cykler. LFP har börjat komma in på elbilsmarknaden men har inte slagit 

igenom utan används istället främst vid stationär energilagring eller istället för bly-syra 

batterier i konventionella bilar. LFP är stabilt och billig, men fokus hos elbilar är 

fortfarande hög energitäthet.  

3.3.2 NMC (Litiumnickelmanganatkoboltoxid, 

LiNixMnyCozO2) 

NMC är en batterikemi som har en bra blandning av förmågor, vilket kan förklaras av 

kombinationen mellan nickel och mangan. Nickel har hög specifik energitäthet men 

har låg stabilitet, medan mangan ökar stabiliteten men har låg energitäthet. Anoden i 

batteriet består av grafit. På grund av de övergripande bra värdena hos kemin samt ca 

2000 cyklers livslängd så är NMC ofta förstahands-valet i elektriska fordon (Battery 

University, 2016; Romare & Dahllöf, 2017). Problemet med batterikemier som 

innehåller kobolt är att det anses vara ett konfliktmineral. 60 % av världens kobolt 

bryts i Kongo under suboptimala förhållanden och bidrar till interna konflikter. Det är 

en av anledningarna till att koboltfria kemier har blivit av stort intresse (Frankel, 2016). 

3.3.3 NCA (Litiumnickelkoboltaluminiumoxid, 

LiNiCoAlO2) 

NCA har funnits som batterikemi på marknaden sedan 1999 och har många egenskaper 

som liknar de hos NMC, främst hög specifik energitäthet, bra effekttäthet och lång 

livslängd. Kemin består av NCA som katod samt en anod av grafit och är en naturlig 

fortsättning på Litium-Nickelbatterier där Aluminium har lagts till för en bättre 

stabilitet. Det är en välutvecklad teknik som används i en del elfordon, t.ex. Tesla 

Model S där Panasonic är batteritillverkaren (Romare & Dahllöf, 2017).  

3.3.4 LMO (Litiummanganoxid, LiMn2O4) 

LMO är en flexibel litiumkemi där anoden är LMO och katoden grafit. Batteriet passar 

bra för snabbladdning och designoptimeringar. Det har ett relativt lågt antal cykler 

(300-700), men bra effektkapacitet och säkerhet, delvis på grund av en mer 

tredimensionell struktur.  Denna typ av batterier används i t.ex. Nissan Leaf och BMW 

i3 men blandas då med NMC-celler för att få en bättre total kapacitet. LMO levererar 

hög effekt vid acceleration, samt har visst end-of-life-värde och NMC ger en längre 

körsträcka (Brandell, 2017). 
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3.3.5 LCO (Litiumkoboltoxid, LiCoO2) 

För applikationer där det krävs högt energiinnehåll men inte så hög effekt så väljs ofta 

LCO. Exempelvis bärbara datorer, mobiltelefoner och annan bärbar elektronik har 

länge använt LCO. Det är en mogen kemi med ett par karakteristiska nackdelar, LCO 

klarar inte så hög laddningsström utan ska helst laddas vid sitt C-värde och har ett 

ganska lågt antal cykler (500-1000 st). Detta gör att batteriet passar bättre i 

hemelektronik än i fordon (Battery University, 2016). 

3.4 Laddarteknologi 

3.4.1 Kopplingsladdning (Plug-In Charging) 

Den vanligaste laddningstypen för elfordon är just nu kopplingsladdning där fordonet 

ansluts till elnätet via en kontakt eller en laddhandske. Generellt passar 

kopplingsladdning till fordon som antingen har ett lägre effektbehov, längre tider av 

stillastående eller kortare färdsträckor. Laddarna brukar definieras i standarder av 

Modes, vilket baseras på laddningstyp (Bräunl, 2012). 

 Mode 1: Laddning med en anslutning till ett vanligt eluttag, max 16 A. 

 Mode 2: Laddning med elfordonsanpassad utrustning ansluten till ett vanligt 

eluttag. Oftast är utrustningen en till fordonet medföljande sladd, max 32 A. 

 Mode 3: AC-Laddning med speciell elfordonssladd som har kontrollfunktioner 

och högre säkerhet (ska följa SAE J1772, IEC 62196), max 250 A. 

 Mode 4: DC-laddning med liknande säkerhets- och kontrollkrav som Mode 3, 

med 600 VDC och max 400 A. 

 

Figur 5. Siemens laddare DC RAVE CCS  800V 150kW (Siemens; 2017a). 

 

I mode 3 och 4 är laddhandsken en del av laddstationen och inte fristående eller en del 

av fordonet. Siemens har flera högeffektladdare av den här typen som skulle kunna 

vara lämpliga för förarlösa batterifordon. RAVE DC CCS 800V 150kW är en 



27 

© RISE Research Institutes of Sweden 

depåladdare till bussar somanvänder CCS-koppling och kan ladda med upp till 150 kW, 

ungefär tre gånger mer effekt än nuvarande kommersiella snabbladdare för bilar, se 

Figur 5. RAVE ansluts till ett vanligt lågvoltsnät (3-fas 400 VAC) och använder upp till 

220 A per fas. Detta kan manuellt ställas in till att passa ensäkring på 63 A, vilket kan 

vara mer passande på mindre jordbruk. Det finns även mindre kraftfulla modeller på 

ner till 30 kW och med andra kopplingshandskar än CCS. (Siemens, 2017a; Siemens, 

2016) 

3.4.2 Kontaktladdning 

Kontaktladdning är en typ av laddning som är vanligare i tyngre fordonssektorer som 

gruvdrift, men framför allt i bussar. Tanken är att man genom att ladda under de korta 

stoppen som tyngre maskiner gör på förutbestämda platser (gruvfordon vid lossning, 

bussar vid hållplatser) kan leverera en microladdning på någon minut med väldigt hög 

effekt, 150-450 kW (Siemens, 2016a). Dessa system består generellt av två huvuddelar; 

en fast kontaktyta och en rörlig kontakt (en s.k. pantograf). Laddningen startar när 

pantografen trycks mot kontaktytan, se Figur 6. 

De tillgängliga varianterna skiljer sig beroende på om pantografen sitter på en fast 

laddstolpe vid fordonets destination (off-board) eller på själva fordonet(on-board). 

Den teknik som har pantografen på fordonet kallas även bottom-up då pantografen 

trycks upp mot kontaktytan på laddstationen ovanför fordonet. I vissa fall tillåter denna 

teknik även att bussar kan använda de kraftledningar som spårvagnar drivs av. 

Siemens pantografladdare kopplas in på lågspänningsnätet och finns med effekter från 

150 kW upp till 450 kW. I alla utom de mest extrema fallen skulle 150 kW troligen 

räcka för jordbruksfordon. Det skulle då innebära en toppström på 200 A, vilket är mer 

än huvudsäkringen på de flesta jordbruk. De högre effekterna har toppströmmar på 

400 upp till 600 A (Siemens 2017b). 

 

Figur 6. Kontaktladdning med off-board pantograf i Hamburg (Siemens; 2017b. 
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3.4.3 Induktionsladdning 

En annan typ av högspänningsladdning är induktionsladdning som fungerar genom att 

fordonet ställer sig vid en induktionsplatta. I fordonet finns en mottagarplatta som 

orienteras för att vara precis ovanför induktionsplattan. Därefter skapas ett starkt 

elektromagnetiskt fält vid induktionsplattan som mottagarplattan tar upp genom att de 

två delarna fungerar som en transformator. Det tillåter höga effekter, även om systemet 

är något dyrare och mer tekniskt komplext än kopplingsladdning och kontaktladdning.  

En modell av induktionsladdning är Bombardiers Primove som används för elbussar 

och kan komma upp i effektiv laddeffekt på 200 kW. Likt kontaktladdning med 

pantografer är detta system tänkt att användas under kortare perioder (Bombardier, 

2016). 

3.4.4 Behov och möjligheter i jordbruket 

För att välja en laddningsteknik som passar in måste man utreda behoven som fält- och 

gårdsfordon på ett jordbruk har och samtidigt välja teknik efter de begränsningar som 

finns.  

En av de största begränsningar som jordbruket har är kostnaden. För att ett 

batteridrivet fordonssystem ska vara marknadsmässigt gångbart är det viktigt att 

totalekonomin är bättre eller minst lika bra som ett dieseldrivet system (Lagnelöv et al., 

2016). Detta, kombinerat med begränsningen i elnätet och storleken på huvudsäkringar 

begränsar komplexiteten i valet av laddningsteknik och nödvändiggör en kompromiss 

mellan laddarens effekt och kostnad.  

Kostnaderna för kraftig laddinfrastruktur med hög effekt med kort laddtid kommer i 

projektets simuleringar att ställas mot kostnaden för att ha en längre laddningstid och 

en mindre kraftig laddstation.  

Generellt kan man räkna bort de största laddarna som pantografladdare på grund av 

den höga kostnaden och att det låga antalet timmar som laddaren används inte väger 

upp kostnaden. Även de minsta laddarna kan bara användas under lågintensiva 

perioder på grund av den långa laddtiden.  

En möjlighet för att öka användningen för laddaren och använda den som en extra 

inkomstkälla är att erbjuda elbilsägare möjlighet att använda laddaren när den inte 

används. På landsbygden är det generellt långt mellan laddinfrastruktur, vilket 

försvårar elbilsanvändande. Genom att gårdsladdaren agerar som en publik laddstation 

kan flera av dessa problem lösas.  
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4 Optimal maskin genom simulering 

4.1 Simulering 

4.1.1 Kostnadsoptimal batteridriven autonom maskin 

När autonom batteridriven maskin simuleras och optimeras på den 200 ha stora 

gården blir resultatet att två maskiner med vardera 36 kW effekt och 113 kWh 

batterikapacitet är mest kostnadsoptimalt, men skillnaden mot en eller tre maskiner är 

inte så stor, bara 2-6 %, se Tabell 6. 

Tabell 6. Optimerad motoreffekt och batterikapacitet för olika antal maskiner. Den fetmarkerade 
kombinationen har lägst kostnad och utgör utgångsläge för studien.  

Antal 
traktorer 

Effekt 
(kW) 

Batteri-
kapacitet 

(kWh) 

Summa 
maskintid 

(h) 

Antal 
laddcykler 

Summa 
kostnad 

(kr) 

Kostnad 
relativt 

utgångs-
läge 

1 50 157 1 530 246 568 860 102% 

2 36 113 1 990 342 559 920 100% 

3 33 83 2 170 469 594 160 106% 

4 22 58 3 060 670 615 380 110% 

5 19 47 3 500 829 646 980 116% 

 

Av de olika kostnadsposterna så är redskapskostnaden högst, kostnaden för traktorn 

näst högst, därefter kostnaden för batteriet, se Figur 7. Kostnader vid olika antal 

traktorer. Effekt och batterikapacitet är optimerat med avseende på kostnad för 

respektive antal traktorer. 
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Figur 7. Kostnader vid olika antal traktorer. Effekt och batterikapacitet är optimerat med 
avseende på kostnad för respektive antal traktorer. 

 

Energianvändning och utsläpp av växthusgaser är i simuleringen lika stort oavsett antal 

och storlek på maskiner i modellen och visas nedan, se Tabell 7. När energi-

användningen för batteriproduktionen räknas in används drygt 37 MWh per år för att 

bruka den 200 ha stora gården. Koldioxidekvivalentutsläppen för laddning av 

maskinen är 440 kg per år (Svensk elmix), om även produktion av batteriet räknas in 

ökar utsläppen till 1990 kg per år. Då har svensk elmix använts för den el som behövs i 

produktionen av batteriet och de utsläpp som batteriproduktionen ger upphov till har 

slagits ut över batteriets förväntade användningstid. 

Tabell 7. Energiförbrukning och växthusgasutsläpp för autonom batteridriven traktor 

Summa areal 
(Ha) 

Energi-
användning 

(kWh) 

Energianvändning 
inkl. batteri-

tillverkning (kWh) 

GWP (Svensk 
el, 100y, kg) 

GWP (inkl. 
batteritillverkning, 
Svensk el, 100y, kg) 

200 33860 37340 440 1990 

 

För de olika arbetsmomenten är det plöjningen som drar mest energi i simuleringen, 

28%, följt av flytgödselspridning och därefter pressning och plastning, se Figur 8. 
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Figur 8. Fördelning av energianvändning för fältarbeten på den simulerade gården. Observera att 
energianvändningen för tröskning inte är med eftersom tröskan avgränsats från modellen. 

 

Vad gäller fördelning av kostnader för fältarbeten på den simulerade gården så är det 

plöjningen även här i topp och den står för 21 % av kostnaderna. Därefter kommer 

pressning och plastning på 18 % och flytgödselspridning på 14 %, se Figur 9. 
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Figur 9. Fördelning av kostnader för maskinanvändning för två maskiner med i fält för den 
simulerade gården. Observera att tröskningen inte är med i simuleringen. 

 

En viktig del av simuleringen av maskinarbeten under ett år på en gård är att alla 

arbeten kan utföras när de behöver utföras – om t ex sådden utförs för sent minskar 

skörden. I Figur 10 visas i ett Gantt-schema hur de olika aktiviteterna följer efter 

varandra med en optimal konfiguration (motoreffekt och batterikapacitet) med en 

autonom batteridriven maskin. Man ser också att det under några tidpunkter är 

uppehåll i maskinarbeten.   
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Figur 10. Gant-schema för de olika aktiviteterna på gården under ett år för en batteridriven 
maskin med 50 kW effekt och 157 kWh batteri. 
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4.1.2 Optimal Dieseldriven konventionell maskin 

När en konventionell dieseldriven traktor md förare simuleras och optimeras på den 

200 ha stora gården blir resultatet att en maskin med 160 kW effekt är mest 

kostnadsoptimalt, om man skulle gå upp till två traktorer skulle kostnaderna öka med 

8%, se Tabell 8. 

Tabell 8. Nyckeltal för optimal storlek för olika antal dieseltraktorer. En traktor på 160 kW 
innebär lägst kostnader. 

Antal 
traktorer 

Optimal effekt per 
traktor (kW) 

Summa Tid  
(h) 

Summa 
kostnad (kr) 

Kostnad 
relativt lägsta 

1 160 544 655 820 100% 

2 121 670 711 190 108% 

3 98 802 772 010 118% 

4 85 914 827 280 126% 

5 76 1 013 877 930 134% 

 

Summa 

(Ha) 

Energianvändning 

(kWh) 

Dieselförbrukning 

(l/ha) 

GWP  

(Diesel, 100y, kg) 

200 89 227 46 23 645 

 

Av de olika kostnadsposterna så är redskapskostnaden högst, kostnaden för föraren 

näst högst, därefter kostnaden för traktorn, se Figur 11. 

 

Figur 11. Fördelning av kostnader för olika antal traktorer. Motoreffekt är optimerad med 
avseende på kostnad för respektive antal traktorer. 
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Energianvändning och utsläpp av växthusgaser är lika stort oavsett antal och storlek på 

maskiner i modellen och visas i Tabell 9. 

Tabell 9. Energianvändning och klimatgasutsläpp för dieseldriven maskin. 

Summa 

(Ha) 

Energianvändning 

(kWh) 

Dieselförbrukning 

(l/ha) 

GWP  

(Diesel, 100y, kg) 

200 89 230 46 23 650 

 

4.2 Känslighetsanalyser 

För att undersöka vad som påverkar kostnaderna för en batteridriven autonom 

jordbruksmaskin och även den konventionella förarstyrda dieseldrivna traktorn har ett 

antal känslighetsanalyser genomförts.  

4.2.1 Laddareffekt 

I utgångssceneriet har en laddareffekt på 100 kW valts eftersom det är en laddareffekt 

som är rimlig att anta om en batteridriven arbetsmaskin ska användas i stor omfattning 

på en gård. Det kräver en huvudsäkring på 144 A, vilket är betydligt större 

huvudsäkring än vad de flesta gårdar har idag. 

Därför har även ett test gjorts med en huvudsäkringsstorlek på 35 A som är vanligt 

förekommande. Det ger en laddeffekt på 25kW. Utöver det har en laddeffekt på 300kW 

simulerats. Det storleken är idag vanlig för batteridrivna bussar, men även betydligt 

högre effekter förekommer. 

Observera att det i simuleringen antagits att inga andra fordon laddas via laddstationen 

än maskinerna på gården, vilket gör att kostnaderna sannolikt överskattas. 

Tabell 10. Känslighetsanalys laddeffekt. Energianvändning och växthusgasutsläpp var oförändrad 
för de tre alternativen. 

Laddar-
effekt  
(kW) 

Optimal 
märkeffekt 

traktor 
(kW) 

Optimal 
batteri-

kapacitet 
(kWh) 

Optimalt 
antal 

maskiner 

Summa 
kostnad  

(kr) 

Relativ 
kostnad  

(%) 

Summa 
Timmar 

25 24 75 3 726 220 130% 3 740 

100 36 113 2 559 920 100% 1 990 

300 66 208 1 562 550 100% 1 040 

 

I Tabell 10 visas resultatet av simulering av olika laddeffekter. De totala kostnaderna 

ökade med 30 % om en laddeffekt på 25 kW valdes i stället för 100 kW. Kostnaderna 

påverkades inte nämnvärt av en ökning till 300kW. Antalet maskintimmar per år 

påverkades starkt av laddeffekten. Likaså det optimala antalet maskiner som 

förändrades vid ändrad laddeffekt. 
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Tabell 11. Utnyttjande av respektive storlek på laddare för det antal autonoma batteridrivna 
maskiner med effekt och batterikapacitet enligt Tabell 10. 

Laddare Maxeffekt 
(kW) 

Laddtid  
per år  

(h) 

Utnyttjande 
snitt av 

laddare per år 
(%) 

Max utnyttjande 
av laddare  

andel av dygn 
(%) 

Siemens Plug-In DC Charging 25 1337 4,7% 100% 

Siemens Plug-In DC Charging 100 339 1,8% 35% 

Siemens off-board top-down 
pantograph 

300 114 1,2% 11% 

 

I Tabell 11 visas hur stor del av tiden en laddare av viss storlek används. En laddare 

med 25 kW skulle i högsäsong behöva användas dygnet runt av de tre maskiner som är 

optimalt vid laddeffekt på 25 kW, utslaget över hela året skulle laddaren användas 

knappt 5 % av tiden. 

 

 

Figur 12. Diagrammet visar hur stor del av tillgänglig tid under ett år som utnyttjas för laddning, 
transport respektive fältarbete för de två simulerade autonoma batteridrivna maskinerna med 36 
kW effekt, 113 kWh batteri och 100kW laddare. Laddaren utnyttjas 1,8 % i snitt över året, 
maskinerna 11,4 % i snitt av tiden.  

 

Notera att t ex en laddare på 100 kW endast används 1,8 % av tiden sett över året, vid 

högsäsong maximalt 35 % av tiden. Eftersom laddaren utnyttjas en mycket liten andel 

av sin tillgängliga tid, mindre ju större laddeffekt, kan laddaren användas även för 

andra fordon och då kan kostnaden för att ladda jordbruksmaskinerna sänkas. Detta 

har dock inte undersökts närmare i projektet. Detta illustreras även i Figur 12 där 
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tidsanvändningen för ett maskinsystem med 100kW laddeffekt, 2 maskiner med 36 kW 

effekt och 113 kWh batteri visas. Utöver att laddstationen bara utnyttjas en liten del av 

tiden, kan man konstatera att även maskinen skulle kunna användas betydligt mer 

under året. När inte maskinen används skulle batteriet kunna användas som buffert i 

ett smart elnät som samverkar med elnätet eller lokal elproduktion från vind- eller 

solkraft på gården.   

 

4.2.2 Batterikostnad 

I simuleringen har en batterikostnad använts som är baserad på listpriser för 

batteripack för elbilar. För battericellerna utan tilläggsutrustning som t.ex. monterings-

struktur eller övervakningssystem har ett pris på 392 USD/kWh använts. Efter att 

kostnader för celler, batteriövervakningssystem, monteringsstrukturer, samt 

värdeminskning och ränta lagts till och restvärdet dragits ifrån hamnar kostnaden på 

3700 kr/kWh eller 422 USD/kWh.  

För att se hur batterikostnaden påverkar har totalkostnaden har en halvering 

respektive en fördubbling av batteripriset testats. Det motsvarar ett cellpris på 196 

USD/kWh respektive 783 USD/kWh. 

Enligt drivlineexperter på Siemens är ett batteripris på 1000 USD/kWh inte ovanligt 

för batteridrivna arbetsmaskiner för t ex gruvindustri, dock inkluderar detta pris 

troligen monteringsstrukturer och övervakningssystem. Å andra sidan förutspås 

batteripriserna att fortsätta att sjunka vilket gör att ett lägre pris är troligt. Enligt 

grundarna till den planerade svenska batterifabriken NorthVolt är inte cellpriser under 

100 USD/kWh orimliga på sikt (NorthVolt, 2017) 

Tabell 12. Känslighetsanalys batterikostnad. Endast pris på battericellerna har försändrats mellan 
196, 392 och 783 USD/kWh. Energianvändning och växthusgasutsläpp var oförändrad för de tre 
alternativen. 

Relativ 
batteri-
kostnad 

Optimal 
märkeffekt 

traktor 
(kW) 

Optimal 
batteri-

kapacitet 
(kWh) 

Optimalt 
antal 

maskiner 

Summa 
kostnad 

(kr) 

Relativ 
kostnad 

(%) 

Summa 
Timmar 

per år 

50% 53 167 1 539 260 96% 1 470 

100% 36 113 2 559 920 100% 1 990 

200% 49 154 1 627 960 112% 1 560 

 

I Tabell 12 visas resultatet av simuleringen av påverkan av batterikostnad. 

Förändringar i batteripriser har liten påverkan på totalkostnaden för en autonom 

batteridriven jordbruksmaskin – en hundraprocentig höjning av batteripriset leder 

bara till en höjning av totalkostnad med 12 %.  
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4.2.3 Kostnad eldrivlina och styrsystem autonom traktor 

Utgångspunkten för priset för autonomt styrsystem är en prisuppgift från Volvo Cars 

för pristillägg för en autonom körmöjlighet för en bil från Volvo. Det priset bygger dock 

på att sensorer m.m. redan finns i bilen, vilket gör att kostnaden underskattas. Å andra 

sidan är det troligt att priserna sjunker ju mer spridd tekniken är, vilket gör 

uppskattningen mer relevant. Kostnaden för eldrivlinan är baserad på uppgifter från 

Siemens och är antagligen överskattad på grund av att Siemens komponenter är något 

överdimensionerade för denna typ av maskin.  

För att testa känsligheten för kostnaderna för eldrivlina och eller autonomt styrsystem 

har den totala kostnaden för de båda ökats respektive minskats med 50%, vilket 

motsvarar en ökning med 163 000 kr till totalt 489 000kr (för eldrivlina och/eller 

autonomt styrsystem) eller en minskning med 163 000 kr till totalt 163 000 kr (för 

eldrivlina och/ eller för autonomt styrsystem).  

Tabell 13. Känslighetsanalys för kostnad för eldrivlina och autonomt styrsystem.  
Energianvändning och växthusgasutsläpp var oförändrad för de tre alternativen. 

Relativ 
kostnad 

eldrivlina och 
styrsystem 

Optimal 
märkeffekt 

traktor  
(kW) 

Optimal 
batteri-

kapacitet 
(kWh) 

Optimalt 
antal 

maskiner 

Summa 
kostnad  

(kr) 

Relativ 
kostnad  

(%) 

50% 36 113 2 526 570 94% 

100% 36 113 2 559 920 100% 

200% 36 113 2 593 690 106% 

 

I Tabell 13 visas resultatet av simuleringen av påverkan av kostnad för eldrivlina eller 

autonomt styrsystem. Förändringar i kostnad för dessa har liten påverkan på 

totalkostnaden för en autonom batteridriven jordbruksmaskin – en hundraprocentig 

höjning av kostnaden leder bara till en höjning av totalkostnad med 6%.  

4.2.4 Förare eller autonom styrning 

I modellen har framförallt en autonom batteridriven maskin jämförts med en 

konventionell förarstyrd dieseldriven maskin. Men vad händer med kostnaderna om 

den batteridrivna maskinen styrs av en förare och den dieseldrivna körs autonomt? 

I Tabell 14 visas hur kostnaderna för utgångsfallet med optimerat antal autonoma 

batteridrivna maskiner, hur kostnaderna för en batteridriven traktor skulle se ut om 

den inte var autonom utan hade en förare, samt för om det var fem autonoma 

batteridrivna maskiner. Alla tre alternativen har ungefär lika stor energiförbrukning i 

simuleringen och utsläpp av växthusgaser. Den förarstyrda batteritraktorn kan köras i 

ungefär 4 timmar i tungt fältarbete innan den måste laddas i två timmar. Det gör att 

med en 8 timmarsdag uppdelad i två delar kan den fylla en åttatimmars arbetsdag. I 

simuleringen är det räknat med en tiotimmarsdag, men drygt två av dessa går bort till 

laddning och transport.  
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Tabell 14. Batteritraktor med eller utan förare. Även ett alternativ med mindre maskin, men där 
istället fem maskiner samarbetar. Mittenalternativet är utgångspunkten för känslighetsanalysen 

Alternativ Tid per 
dygn  

(h) 

Optimal 
märk-
effekt 

traktor 
(kW) 

Optimal 
batteri-

kapacitet 
(kWh) 

Optimalt 
antal 

maskiner 

Vikt per 
traktor 

(kg) 

Summa 
kostnad 

(kr) 

Relativ 
kostnad 

(%) 

Batteritraktor 
med förare 

10 94 234 1 7 050 899 740 161% 

Autonom 
batteritraktor 

24 36 113 2 2 700 559 920 100% 

Autonom 
batteritraktor 

24 19 47 5 1 430 646 980 116% 

 
ITabell 15 visas hur kostnaderna för utgångsfallet med optimerad storlek på 

konventionell förarstyrd traktor, hur kostnaderna för en dieseldriven traktor skulle se 

ut om den var autonom utan förare, samt för om det var fem autonoma dieseldrivna 

traktorer. Alla tre alternativen har ungefär lika stor energiförbrukning i simuleringen 

och utsläpp av växthusgaser. 

Tabell 15. Dieseltraktor med eller utan förare. Även ett alternativ med mindre maskin, men där 
istället fem maskiner samarbetar. Det översta alternativet är utgångspunkten för känslighet-
sanalysen. 

Alternativ Tid per 
dygn  

(h) 

Optimal 
märkeffekt 

traktor 
(kW) 

Optimalt 
antal 

maskiner 

Vikt per 
traktor  

(kg) 

Summa 
kostnad 

(kr) 

Relativ 
kostnad  

(%) 

Dieseltraktor 
med förare 

10 160 1 12 000 655 820 100% 

Autonom 
dieseltraktor 

24 92 1 6 900 508 650 78% 

Autonom 
dieseltraktor 

24 30 5 2 250 566 990 86% 

 

Alternativet med lägst kostnad är en autonom dieseldriven maskin, men den har 

betydligt större energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser och för en merkostnad 

på 50 000kr per år kan dessa minskas betydligt genom att använda en batteridriven 

autonom maskin. 

4.2.5 Andel av tid med behov av operatör autonom maskin 

Utgångspunkten för simuleringen för att en operatör behövs 10% av tiden för de 

autonoma maskinerna för att lösa svåra situationer för maskinerna. Det kan också 

handla om att de går sönder och behöver lagas eller underhållas. 10 % av tiden för det 

optimala fallet med 2 maskiner motsvarar 4,8 h per dygn för båda maskinerna. För det 
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planerade underhållet finns dock gott om tid när maskinen laddas eller när den väntar 

på att rätt väderförutsättningar ska inträffa för ett visst arbetsmoment. 

I känslighetsanalysen, se Tabell 16, testas vad som händer om operatörstiden minskas 

till 2% av maskintiden, vilket motsvarar 1h för två maskiner per dygn, eller om den ökas 

till 33 %, vilket motsvarar en hel arbetsdag för den aktuella gården och då med en 

maskin. 

Tabell 16. Känslighetsanalys för kostnad för andel av tid med behov av operatör.  
Energianvändning och växthusgasutsläpp var oförändrad för de tre alternativen. 

Andel av 
tid med 

operatör 

Tid per 
dygn 

Optimal 
mark-
effekt 

traktor 
(kW) 

Optimal 
batteri-

kapacitet 
(kWh) 

Optimalt 
antal 

maskiner 

Summa 
kostnad 

(kr) 

Relativ 
kostnad 

(%) 

Summa 
Timmar 

2% 0,96 34,0 106 2 517 200 92% 2 090 

10% 4,80 36,0 113 2 559 920 100% 1 990 

33% 8,00 67,0 211 1 652 740 117% 1 240 

 

4.2.6 Avstånd till laddare 

Utgångspunkten är att åkermarken antas ligga på ett relativt långt avstånd från 

laddstationen, 4 km i genomsnitt, detta för att inte underskatta denna kostnad.  

Tabell 17. Jämförelse av hur avstånd mellan laddstation och åker påverkar optimala storlekar på 
maskiner och kostnader i simuleringen. Den relativa jämförelsen utgår från den konventionella 
förarstyrda dieselmaskinen vid respektive avstånd. 

Avstånd 
laddstation 

och åker  
(km) 

Maskin Optimal 
märkeffekt 

traktor  
(kW) 

Optimal 
batteri-

kapacitet 
(kWh) 

Optimalt 
antal 

maskiner 

Summa 
kostnad  

(kr) 

Relativ 
kostnad  

(%) 

2 km 

Autonom 
batteri 

31 96 2 514150 84% 

Förare 
diesel 

151 
 

1 609500 100% 

4 km 
(utgångsläge 

i studien) 

Autonom 
batteri 

36 113 2 559920 85% 

Förare 
diesel 

160 
 

1 655820 100% 

6 km 

Autonom 
batteri 

50 157 1 619570 88% 

Förare 
diesel 

167 
 

1 701910 100% 
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I känslighetsanalysen, se Tabell 17, testar vi vad som händer med kostnaden när 

avstånden halveras till 2 km respektive ökar med 50 % till 6 km, både för den 

autonoma batteridrivna maskinen och för en konventionell förarstyrd dieseltraktor. 

 
Tabell 18. Jämförelse av hur avstånd mellan laddstation och åker påverkar energiförbrukning och 
växthusgasutsläpp i simuleringen. De relativa jämförelserna utgår från den konventionella 
förarstyrda dieselmaskinen. 

Avstånd 
laddstation 

och åker 
(km) 

Maskin Energi-
användning 
inkl. batteri-
prod. (kWh) 

Relativ energi-
användning  

(%) 

GWP (Svensk el 
inkl. batteriprod. 

resp. diesel,  
100y, kg) 

Relativ GWP  
(%) 

2km 

Autonom 
batteri 

32870 43% 1740 8% 

Förare 
diesel 

77320 100% 20490 100% 

4 km 
(utgångsläge 

i studien) 

Autonom 
batteri 

37370 42% 1990 8% 

Förare 
diesel 

89230 100% 23650 100% 

6 km 

 

Autonom 
batteri 

42630 42% 2250 8% 

Förare 
diesel 

101150 100% 26810 100% 

 

Simuleringen visar att förhållandet mellan konventionell dieseltraktor och autonom 
batteritraktor är ungefär desamma oavsett avstånd till laddstationen. Kostnaden blir 
lägre för den autonoma batteritraktorn minskar med minskat avstånd mer än vad det 
gör för dieseltraktorn: vid 2 km kostar batteritraktorn 84 % av kostnaden för 
dieseltraktorn och vid 6 km är förhållandet 88 %. Vad gäller energiförbrukning och 
växthusgasutsläpp, se  

Tabell 18, påverkas inte förhållandet nämnvärt av avståndet. 

4.2.7 Redskapskostnad 

Eftersom redskapskostnaden är en av de största kostnaderna testades hur ett förändrat 

redskapspris påverkar totalkostnaden.  

Tabell 19. Känslighetsanalys redskapskostnad. 

Förändring 
av redskaps-

kostnad 

Optimal 
märkeffekt 

traktor (kW) 

Optimal 
batteri-

kapacitet 
(kWh) 

Optimalt 
antal 

maskiner 

Summa 
kostnad  

(kr) 

Relativ 
kostnad  

(%) 

50% 64 201 1 421 490 75% 

100% 36 113 2 559 920 100% 

200% 29 86 2 827 910 148% 
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I Tabell 19 visas hur redskapskostnaden påverkar totalkostnaden i modellen. En 

minskning av redskapskostnaden minskar totalkostnaden med 25 % och förändrar den 

optimala storleken för maskinen uppåt, medan en fördubbling av redskapskostnaden 

ökar kostnaden med 50 % och minskar den optimala storleken på maskinen.  
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5 Konfiguration med befintliga 

komponenter 
Baserat på resultaten i de första simuleringarna designades en drivlina av Siemens. Då 

det var tidigt i processen och inga empiriska data fanns för just det här fordonet så var 

komponenterna anpassade efter de resultat som gick att få i det skedet och utformades 

för att ersätta en medelstor traktor på omkring 125 kW.  

Vi har valt att använda Siemens aktuella utbud av komponenter som exempel, dels för 

att det innebär relativt stora kostnader att nytillverka anpassade komponenter och dels 

för att de passar bra för denna typ av arbete. De olika parametrarna syns i Tabell 20. 

Tabell 20. Parametrar för drivlinan. 

Parameter;  
startvärden 

Värde  
Parameter;  
drivlina 

Värde 

Temperaturspann -40 
o
C till +45 

o
C  Systemspänning 700 V 

Rullresistens 5 %  Utväxlingsförhållande 26,7 

Fordonsstorlek 10 ton  Verkningsgrad mekanisk 90 % 

Hjuldiameter 0,81 m  Verkningsgrad elektrisk 92 % 

Verkningsgrad mekanisk 90 %  Dragkraft 148 kN 

Effekt vid svänghjul 125 kW    

Effekt bisystem 25 kW    

 

En elektrisk drivlina har förenklat sett fyra viktiga delar, se Figur 13. De fyra är 

reservoar av elektrisk energi, kontrollelektronik (t.ex. controller), omvandlare 

(converter) och elektrisk motor. I det här fallet kommer energireservoaren att vara 

batterier i DC-DC konfiguration, men det kan i andra konfigurationer vara t.ex. en 

dieselmotor kopplad till en generator som levererar den energi som behövs, eller en 

bränslecell längre fram.  
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Figur 13. Schema för elektrisk drivlina med två motorer kopplade till var sin drivaxel. I 
simuleringen har antagits att en motor driver hjulen och en motor driven kraftuttaget och att de 
har samma effekt. 

5.1 Motor 

Motorns effekt bestäms av den största effekt som den ska klara av i kontinuerlig drift. I 

simuleringen har en konfiguration med två motorer där en är kopplad till 

transmissionen och en driver kraftuttaget. Detta innebär att traditionella hjulaxlar med 

koppling mellan dem behövs. Eftersom det är bara två motorer som ska styras blir 

kontrollelektroniken enklare. Ett annat alternativ är hjulmotorer som skulle ge mer 

kontroll över de individuella hjulen, men till en högre kostnad och en något 

överdimensionerad maskin, eftersom varje hjulmotor behöver överdimensioneras för 

att i vissa situationer orka driva maskinen med bara en eller två motorer med fäste. Det 

är, enligt Siemens, fördelaktigt att sikta på en så effektiv drivlina som möjligt så att 

man kan minimera batteribehovet vilket i det långa loppet är det mer ekonomiska valet. 

För att ersätta en dieselmotor i ett konventionellt fordon med en elmotor bör man 

matcha motorerna effektmässigt, men dieselmotorer och elektriska motorer 

effektmärks på olika sätt. En dieselmotors märkeffekt är den maximala effekten vid det 

optimala varvtalet och momentet. För en elmotor är märkeffekten där motorn kan 

arbeta kontinuerligt utan att överhettas, men den kan leverera högre effekt kortare 

stunder, till skillnad från en dieselmotor. Fältarbetets effektbehov ligger ofta ganska 

nära dieselmotorns märkeffekt, så för att ersätta den behövs en elmotor av liknande 

effekt. Jämförelsevis så kan man i elektriska personbilar och många andra 

arbetsmaskiner ofta välja en elmotor med lägre effekt än den tidigare dieselmotorn 

eftersom maximalt effektbehov bara inträffar momentant och det klarar elmotorn utan 

att överhettas. 

De optimala autonoma batteridrivna traktorerna som hamnade märkeffekten för två 

maskiner på 36 kW. Skulle en maskin användas ökade effekten till 50kW. Men 

eftersom dessa maskiner är små i förhållande till de maskiner Siemens komponenter 

oftast används till och att konfigurationen gjordes innan simuleringarna så valdes en 

effekt på 120 kW för att utnyttja komponenterna väl, eftersom kontrollelektronik skulle 

bli samma oavsett storlek på motor. Se Tabell 21.  
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Tabell 21. Motorparametrar. 

Parameter Värde 

Antal motorer 1-2 

Spänning 700 V 

Teknologi Synkron permanentmagnet DC-motor 

Märkeffekt 120 kW 

Maxeffekt 160 kW 

Rotationshastighet, max 3500 rpm 

IP-märkning IP 6K9K 

Kylmedel Vatten/Glykol 

Vikt per motor 350 kg 

Dimensioner per motor (l x w x h) 611 x 510 x 510 mm 

 

 

5.2 Omvandlare 

Drivlinan har antingen 2 eller 3 omvandlare, beroende på antalet motorer. Det finns en 

per motor samt en mellan batteripacket och resten av drivlinan. Drivlinorna som 

Siemens normalt sett arbetar med är mycket större än denna och omvandlarnas storlek 

eller kapacitet är inget problem eftersom omvandlarna är något överdimensionerade. I 

drivlinan finns det även switchar av IGBT-typ för att styra strömmen. Omvandlarna är 

DC/DC och tål upp till 250 A, både vid laddning och vid urladdning, se  

Tabell 22. 

Tabell 22. Omvandlarens parametrar. 

Parameter Värde 

Antal omvandlare 2 – 3 

Spänning 700 V 

Märkspänning 250 A 
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Parameter Värde 

IP-märkning IP 6K9K 

Kylmedel Vatten/Glykol 

Vikt per omvandlare 30 kg 

Dimensioner per 
omvandlare (l x w x h) 

411 x 454 183 mm 

 

5.3 Batteri 

Inför simuleringen utvärderades flera batterier. Det som söktes var hög energitäthet, 
hög effekttäthet och många cykler. Eftersom det inte var känt innan simuleringarna 
startade om vi främst sökte hög effekt eller hög energitäthet valdes ett NCA-batteri som 
hade goda värden i båda parametrarna. Med utgångsläget att en enda maskin önskades, 
som motsvarar de krav som ställs i detta kapitel så blir specifikationen för maskinen 
som visas i Tabell 23. Specifikationen för batteriet blir som visas i  

Tabell 24. 

Tabell 23. Simuleringsresultat i en maskin med Siemens komponenter. 

Märk-
effekt  
(kW) 

Batteri 
(kWh) 

Antal 
traktorer 

Areal 
(Ha) 

Fälttid 
(h) 

Antal 
laddcykler  

per år 

Energianvändning 
inkl. batteri-
produktion 

(kWh/år) 

120 234 1,0 200 901 168 38 530 

 

 

Tabell 24. Batteriparametrar för Panasonic 18650A. 

Batteri (Kemi) Panasonic 18650A (NCA) 

Kapacitet (Ah) 57 

Modulspänning (V) 57 
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Batteri (Kemi) Panasonic 18650A (NCA) 

Kapacitet per cell (kWh) 3,2  

Kontinuerlig laddspänning (A) 4 

Cykellivslängd  2000 cykler 

Pris per modul (kr) 8 752 

Kostnad supportsystem (BMS, elektronik, 
cellmonteringsstruktur, temperaturkontroll, 
batterikåpa) (kr)* 

46 207 

Uppsättning 
70 moduler  

(7 Serie, 10 Parallell) 

Investeringskostnad batterier inkl. support-
system (kr) 

876 000 kr 

*(Cluzel & Douglas, 2012) 

 

5.4 Kostnad och miljöpåverkan 

Med de grundparametrar och komponentparametrar som visas i detta kapitel 

optimerades hur stor batterikapacitet maskinen skulle givet att den skulle användas på 

samma gård som tidigare använts. Optimeringen resulterade i en batterikapacitet på 

234 kWh. Energianvändning och koldioxidutsläpp visas i Tabell 25.  

Tabell 25. Resultat från simuleringen, inklusive miljöpåverkan och kostnad. 

Märk-
effekt 
(kW) 

Batteri 
(kWh) 

Antal 
trak-
torer 

Areal 
(Ha) 

Fält-
tid  
(h) 

Energi-
användning 

inkl. 
batteriprod. 

(kWh/år) 

GWP el (exkl. 
batteriprod., 

Svensk el,  
100y, kg CO2-

eq/år) 

GWP el (inkl. 
batteriprod., 

Svensk el, 
100y, kg CO2-

eq/år) 

Total 
kostnad 
(kr/år) 

120 234 1,0 200 971 38 530 455 2 030 652 010 

 

Kostnadsfördelningen för ett fordon konstruerat utifrån dagens komponenter enligt 

befintliga dimensioneringsmodeller visas i Figur 14. Kostnaderna beräknades genom 

simulering på samma fallgård som använts i övriga delar av projektet.  
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Figur 14: Fördelning kostnader för autonom batteridriven traktor med Siemens komponenter 
under ett år på den simulerade gården. 
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6 Autonomitet 

6.1 Utmaningar olika arbeten 

Att göra ett fordon autonomt eller självkörande medför många svårigheter, men 

jordbrukets fältarbete har många fördelar jämfört med andra användningsfall för 

autonom teknik. En åker är oftast väl avgränsat och väl definierat och har få 

störningselement, samt är nästan alltid utan människor och djur, vilket minimerar 

risken för personskador. Redan idag finns det utrustning som enkelt skulle kunna 

anpassas till jordbrukets behov samt ett par system som redan erbjuder någon 

automatiseringsgrad till jordbruksmaskiner, vilka nämndes i omvärldsanalysen.   

I dagsläget är det oklart lagrum kring autonoma fordon samt ansvarsfördelningen vid 

olyckor. Lagen är idag utformad efter antagandet att det finns en förare (Svedberg, 

2016). I detta projekt antas det istället att en operatör ansvarar för och övervakar 

fordonen samt har möjligheten att fjärrstyra dem vid situationer som överskrider 

fordonens egen förmåga men inte aktivt behöver styra fordonen, vilket skulle klassa 

dem under SAE-nivå 4, hög automation (EPRS, 2016). På grund av att maskinerna 

måste ta sig till eller från fältet så måste de uppfylla samma säkerhetskrav och lagkrav 

som autonoma fordon för vägtrafik kommer att ställas inför, vilket innebär att 

fordonen kommer behöva ha en högre grad av teknisk sofistikation än vad som 

egentligen skulle krävas för att utföra arbetsmomenten.  

Fältarbetet i sig är inte utmanande utan de största utmaningarna består i färd på väg 

samt mycket av de arbeten omkring maskinerna som föraren själv sköter idag. Dessa 

arbetsuppgifter kommer mest troligt fortfarande att kräva manuellt arbete, vilket är en 

av anledningarna till att denna simulering antar att en operatör antingen styr fordonet 

eller är vid fordonet 10 % av driftstiden. Detta kan förutom fjärrstyrning vara bland 

annat påfyllning av gödsel eller utsäde, byte av redskap, avlastning av rundbalar eller 

rengöring. Denna typ av uppgifter kräver en flexibilitet som skulle bli för dyr och 

komplex att programmera in utan schemaläggs istället hos operatören, men det är en 

utmaning för kommande teknik att utföra dessa uppgifter helt autonomt. 

6.2 Anpassningar av befintlig teknik 

I majoriteten av arbetsmomenten på åker så ska ett redskap köras över hela åkern så 

att allt areal täcks, oavsett om det gäller gödselspridning, plöjning eller sådd. Detta gör 

att de autonoma körspåren kan planeras och optimeras i förväg. Många jordbruk har 

även förinställda körspår som de följer med hjälp av GPS-navigering, så kallade fasta 

körspår, vilket skulle kunna användas vid autonom körning. I Figur 15 visas två av de 

vanligaste körmönster som används i jordbruk idag, varav den vänstra skulle vara mest 

aktuell för autonoma fordon med fast körspår.  
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Figur 15: Två möjliga körmönster för autonomt fältarbete (Witney, 1988) 

 

Redskapen styrs idag från traktorhytten och kräver inte att man går ur fordonet för att 

ställa om redskap eller ändra någon parameter. Redskapen styrs idag antingen via 

reglage och spakar eller via displayer som finns inne i hytten, idag nästan uteslutande 

genom elstyrd hydraulik, vilket gör det lätt att kontrollera för ett autonomt styrsystem.   

Så länge det finns uppkoppling mellan den antagna ledningscentralen där operatören 

befinner sig så kan dessa fjärrstyras. Idag finns inte stabila uppkopplingar med 

tillräckliga svarstider och bandbredd för fjärrstyrning av maskiner, särskilt inte på 

landsbygden. En annan utmaning är att maskinen ska kunna justera olika parametrar 

under gång baserat på förändrade förutsättningar som jordart, växtbehov eller väder. 

Mycket av denna kunskap finns formaliserad redan idag, men en av de stora 

utmaningarna är att få alla dessa mjuka värden som består av rutin, erfarenhet, 

intuition och jordbrukarens samlade bedömning av omständigheterna och få dem till 

hårda, programerbara värden. 
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7 Resultat 

7.1 Jämförelse 

Genom simulering jämfördes de olika fallen konventionell förarstyrd dieseltraktor med 

batteridriven autonom traktor, dels optimerade storlekar och dels med olika antal. 

Dessutom genomfördes känslighetsanalyser av ett antal ingående parametrar och hur 

de påverkade kostnad, energiförbrukning och växthusgasutsläpp.  

Tabell 26. Jämförelse av energianvändning och växthusgasutsläpp mellan autonom batteridriven 
traktor och konventionell dieseldriven traktor 

Alternativ Energi-
användning 

(kWh/år) 

Relativ 
förändring 

energi-
användning 

GWP (Svensk 
elmix,  

100y, kg/år) 

Relativ 
förändring 

GWP 

Dieseldriven med förare 89 230 0% 23 650 0% 

Autonom batteridriven exkl. 
batteritillverkning 

33 860 - 62% 440 - 98% 

Autonom batteridriven inkl. 
batteritillverkning (50-70% 
el med fossilt ursprung vid 
tillverkning) 

37 330 - 58% 4 310 - 82% 

Autonom batteridriven inkl. 
batteritillverkning (Svensk el 
vid tillverkning) 

37 330 - 58% 1990 - 92% 

 

I Tabell 26 jämförs energianvändning och växthusgasutsläpp för en konventionell 

förarstyrd dieseltraktor med batteridrivna autonoma traktorer. En besparing i energi 

på 58 % jämfört med diesel och en minskning på 92 % av växthusgasutsläpp jämfört 

med diesel om energianvändning och växthusgasutsläpp vd batteritillverkning 

inkluderas i beräkningen och Svensk elmix används vid batteriproduktionen. Den stora 

effektiviseringen kan förklaras med den högre verkningsgraden i eldrivlinor, samt att 

svensk elmix har väldigt låga växthusgasutsläpp och miljöpåverkan.  

I Tabell 27 visas ytterligare resultat från simulering av ett år med en kostnadsbesparing 

på 15 % vid användande av autonoma batteridrivna maskiner. Eftersom de autonoma 

maskinerna kan köra hela dygnet kan de ha samma kapacitet med lägre effekt än de 

konventionella förarstyrda maskinerna. Vi ser också att vikten hos den konventionella 

dieselmaskinen för enbart traktorn utan redskap eller nyttolast är mer är fyra gånger så 

stor som för den batteridrivna vilket gör att risken för skadlig markpackning minskar 

betydligt med en batteridriven autonom maskin. 
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Tabell 27. Jämförelse mellan optimal uppsättning av konventionell traktor respektive autonom 
batteridriven traktor. 

Alternativ Antal 
traktorer 

Effekt 
per 

traktor 
(kW) 

Summa 
Maskin-

tid  
(h) 

Energi-
reserv-

oar 
(kWh) 

Arbets-
tid per 
dygn  

(h) 

Vikt 
(kg) 

Summa 
kostnad 

(kr) 

Relativ 
kostnad 

Konventionell 
dieseltraktor 1 160 544 2 940 10 12000 655 817 100% 

Autonom 
batteridriven 

traktor 
2 36 1 991 113 24 2700 559 918 85% 

 

I Figur 16 ser vi fördelningen av kostnader för de båda konfigurationerna. Redskapen 

står för majoriteten av kostnaden och det beror på att alla kostnader för ett redskap slås 

ut på den tid det används vilket är få per år för jordbruksredskap och ju större redskap 

desto snabbare går arbetet. Vid övergång till autonom batteridrift går kostnaden för 

förare och traktor ner och kostnaden för diesel ersätts av kostnaden för laddare, el och 

batterier. Totalt minskar den totala kostnaden med 15 %, eller 96 000 kr/år. 

 

Figur 16: Jämförelse av kostnader mellan optimal storlek av konventionell traktor respektive 
autonom batteridriven traktor. 

 

Av de känslighetsanalyser som gjorts så kan särskilt följande nämnas: 

 Laddareffekten har stor inverkan om den är för liten. Att gå från 100 kW till 

25 kW ökar kostnaderna med 30 %. Att gå från 100kW till 300kW ger ungefär 

samma totalkostnad. Vid 25 kW utnyttjas laddaren 100 % av tiden i högsäsong, 

men bara knappt 5 % av tiden i snitt över hela året. Laddarna med högre effekt 

betydligt mindre, vilket talar för stora möjligheter att utnyttja laddstationen för 

t.ex. publik laddning.  
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 Redskaps- och förar- eller operatörskostnader har mycket stor inverkan på 

kostnaden. Dessa kostnader är egentligen oberoende av om el eller diesel 

används som drivmedel. 

 Batterikostnaden har inte så stor inverkan på totalkostnaden – en höjning av 

batteripriset med 100 % leder bara till en kostnadsökning på 12 %.  

 Energianvändning och koldioxidutsläpp vid batteriproduktion minskar för-

delarna med batteridrift relativt dieseldrift, men bara marginellt. Särskilt om 

batteriproduktionen sker med förnyelsebar el som vi antar i denna studie. 

 Fördelarna med autonom eldrift är inte så beroende av närhet mellan ladd-

station och åkermark som man kan förvänta. Jämfört med en konventionell 

dieseltraktor påverkas inte miljövinst och kostnader mer än några procent-

enheter vid 2 km, 4 km respektive 6 km mellan laddstation/ gårdscentra och 

åkermark.   

 Laddare, maskinerna och maskinernas batterier utnyttjas i väldigt låg grad  

i snitt över året (i utgångsscenariet: laddare 2 %, maskinen och batteri 11 %). 

Det öppnar för nya affärsmodeller och alternativ användning.  
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8 Diskussion 
Det teknikskifte som beskrivs i denna rapport skulle innebära en rad förändringar i hur 

jordbruket skulle fungera och även i jordbrukarens eller maskinförarens roll. Det skulle 

innebära dubbla förändringar i dels övergången från fossila till förnybara drivmedel 

och dels i övergången från förarstyrda till autonoma fordon. Både autonoma fordon och 

elektriska fordon är på frammarsch, och genom att kombinera dem finns stora fördelar.  

Problemet med eldrift har varit svårigheten att lagra den energi som behövs för 

energikrävande arbetsmaskiner med långa arbetspass på höga effekter. Vi har valt att 

undersöka möjligheten med mindre maskiner som gör samma arbete men med lägre 

effekt under längre tid och uppdelat i flera maskiner. För att det ska gå ihop 

ekonomiskt så underlättar självkörande fordon då förarkostnaden är en stor del av 

kostnaden för arbetet. Om arbetet blir frikopplat från den begränsningen som en 

förares 8-timmarspass med pauser innebär så finns det större möjligheter med el som 

drivmedel via batterier. Dessa stora teknikskiften innebär också såklart utmaningar i 

form av behov av ny teknik och nya arbetsätt. Sist men kanske viktigast är att 

arbetsresultatet inte får påverkas, helst bli bättre, för att tekniken ska accepteras. Om 

ny teknik skulle leda till lägre skörd kommer den aldrig att slå igenom, om inte 

tekniken väger upp den lägre skörden med lägre kostnader.  

Tabell 28. Möjligheter och utmaningar med byte till autonom batteridriven maskin i stället för 
konventionell förarstyrd dieseldriven traktor. 

Möjligheter Utmaningar 

 
 Minskad markpackning p.g.a. mindre 

fordon 
 Lägre miljöpåverkan (~92 %) 
 Inga lokala emissioner 
 Lägre ljud 
 Lägre kostnad  
 Gårdsproducerat drivmedel  
 Maskinförare kan övervaka 

arbetsresultat snarare än styra maskin 
 Färre monotona arbeten 
 Lågt utnyttjande av laddare, maskin 

och batteri ger möjligheter till 
alternativ användning 
 

 
 Byter arbete för förare till operatörer 
 Ny teknik 
 Ovana användare 
 Stora investeringar 
 Svårt att utföra arbetsuppgifter som 

kräver mycket handpåläggning  
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9 Fortsatt forskning 
I denna studie har i en teoretisk simuleringsmodell undersökts hur kostnader, 

energianvändning och växthusgasutsläpp påverkas om en 200 ha stor mjölkgård skulle 

gå över till autonoma batteridrivna maskiner för allt fältarbete (exkl. tröskning).  

För att verifiera den teoretiska simuleringen är nästa steg att bygga en maskin i form av 

en testplattform för att samla kunskap om vilka problem och möjligheter som finns i 

praktiskt arbete – både vad gäller batterielektrisk drift och autonom körning. Exempel 

på frågeställningar som behöver besvaras i praktiskt arbete: 

 Hur stor är energianvändningen för olika arbetsmoment med elektrisk drift i 

verkligheten? 

 Hur stor märkeffekt respektive max effekt krävs för en elmotordriven traktor i 

praktisk fältkörning? 

 Hur utformas hjälpsystem som idag behövs på en jordbrukstraktor som kraft-

uttag och hydraulik på en elektrisk traktor? I vilka fall kan elektrisk 

kraftöverföring användas? 

 Vilka odlingssystem och enskilda redskap är särskilt lämpliga för elektrisk drift 

och hur kan de båda anpassas för att minska energiåtgången vid eldrift? 

 Vilka problem ställs jordbrukaren inför när en autonom maskin ska användas 

på gården?  

 Hur måste en autonom batteridriven maskin och dess kontrollsystem vara 

utformad för att fungera i praktiskt arbete på en gård? 

 Hur stor del av fältarbetet klarar en autonom maskin utan mänsklig inbland-

ning?  

 Vilka krav på uppkoppling kräver fjärrstyrda maskiner och om det inte finns 

idag, hur kan det byggas upp eller när kan det förväntas finnas? 

 Hur kan utnyttjandet ökas för ett system med batteridrivna autonoma maskiner 

och hur ser affärsmodeller för det ut? Detta gäller laddstation, maskin och 

batteri, tillsammans eller var för sig. 
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