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Sammanfattning 

Energiförbrukningen för batteridrivna lastmaskiner visade på en sänkning med ca 

75 %. i ett jämförande test, med dieseldrivna maskiner av samma modell 

Maskinerna uppskattades även högt för sin funktionalitet och låga ljudnivå. 

Dieselförbrukningen i jordbruksmaskiner måste minska och på sikt elimineras. Att 

ersätta diesel med el är ett alternativ med både fördelar och svårigheter. Många 

arbetsmoment är tunga och kräver både hög effekt och mycket energi. Höga 

effekter är ett problem eftersom elnäten på landsbygden inte är så starka och att 

batterier än så länge inte är ett alternativ vid mycket höga energibehov. 

Men det finns en grupp maskiner, inomgårdstraktorer, som är måttligt stora och 

som har ett användningssätt som inte kräver så mycket energi. De har därför 

idealiska för att studera om elmaskiner kan ersätta dieseldrift på ett lantbruk. 

Erfarenheter från andra projekt har visat att användare förväntar sig minst 

likvärdiga prestanda och funktioner hos en elmaskin samtidigt som ekonomin inte 

får påverkas alltför negativt. 

I studien har erfarenheterna från användningen av fem eHoftrac från Weidemann 

studerats. Maskinernas användbarhet, ekonomi, miljöpåverkan och 

energianvändning har studerats och synpunkter från förarna har samlats in. Fyra 

av maskinerna följdes under en längre period medan den femte användes för en 

direkt jämförelse med en liknande dieseltraktor. 

Eltraktorerna visades sig vara lättkörda och trevliga att använda. En fördel med 

eldrift är att motorer för framdrift och redskap kan användas samtidigt med full 

effekt eftersom batteriet kan hantera stor last. I en dieseltraktor sätter den enda 

motorn gränserna. Andra undersökningar har visat att elhybridmaskiner är 

produktivare än enbart dieseldrift men den aspekten studerades inte i projektet.  

Maskinerna är dyrare i inköp medan servicekostnaden är lägre. Eftersom 

maskintypen svarar för en ganska liten del av kostnader på en djurgård har 

eventuella skillnader i ekonomi ganska liten betydelse. 

Den totala elförbrukningen på ett år var 500 – 1380 kWh för de olika maskinerna. 

Det är en liten del av en gårds förbrukning. En särskild studie undersökte 

möjligheterna att använda solceller för energin till traktorerna. Undersökningen 

gjordes teoretiskt baserat på erfarenheter från andra installationer. För att hantera 

den totala energimängden räcker en ganska liten installation mer än väl. 

Effektmässigt är det dock en dålig matchning eftersom traktorerna laddades på 

kvällar/nätter. I studien skulle enbart 7-8 % av energin gå direkt från solcellerna 

till traktorerna. Detta berodde på att det fanns en rekommendation att ladda först 

när batteriet började bli tomt. Det rådet är ganska tveksamt med tanke på annan 

kunskap om olika batteriteknologier så laddning under alla stillestånd skulle 

förbättra bilden. Om solenergin mellanlagras i batterier skulle traktorerna kunna 

köras på en stor andel egenproducerad el. 
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Abstract 

The energy use of battery driven electric farm loaders was compared in this 

project to a corresponding diesel loader. It was shown that the energy used was 

reduced by 75 %. The electric loaders were also appreciated on test farms for their 

high functionality and low noise level. 

Diesel consumption in the agricultural machinery must be reduced and eventually 

eliminated. The replacement of diesel with electricity is an option with both 

advantages and difficulties. Many farm tasks are heavy and require both high 

power and energy. High power might present a problem because the electricity 

network in rural areas is not as strong and energy because batteries are not yet an 

option at very high energy demands. 

But there is a group of machines, farm tractors or farm loaders, which are 

moderately sized and have a usage that does not require as much energy as field 

tractors. They are therefore ideal for the study of if electrical machines can replace 

diesel operations on a farm. Experiences from other projects have shown that 

users expect at least equivalent performance and functions of an electric machine 

while the economy may not be affected too negatively. 

In the study, the experience from the use of five eHoftrac Weidemann was 

studied. The utility, economy, environmental impact and energy use of the 

machines were studied and feedback from the drivers was collected. Four of the 

machines were monitored for a longer period while the fifth was used for direct 

comparison with a diesel tractor of similar model and size. 

The electric tractors were shown to be easily operated and pleasant to use. One 

advantage of the electric drive is that the engine for propulsion and the engine for 

implement and hydraulics can be used simultaneously at full power because the 

battery can handle large loads. In a diesel tractor the single engine limits the 

machine in this regard. Other studies have shown that hybrid machines are more 

productive than pure diesel machines but this aspect was not studied in the 

project. 

The electric machines are more expensive to buy than their diesel counterparts, 

while operating and service costs are lower. Because the type of machine accounts 

for a relatively small portion of the total cost of a livestock farm, the difference in 

economy is of rather small importance. 

The total consumption of electricity for the machines in one year was 500 - 1380 

kWh for the different farms, which is a very small part of a farms total 

consumption. A separate study examined the possibility of using solar energy for 

the tractors. The survey was theoretically based on experience from other 

installations. To manage the total amount of energy used by the machine a fairly 
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small installation will suffice more than well. Power-wise, it is a bad match 

because tractors are loaded in the evenings / nights. The study showed that 

without additional battery storage only 7-8% of the energy would go directly from 

the solar cells to the tractors. This was because there was a manufacturer 

recommendation to charge only when the battery began to be empty. That advice 

is rather doubtful considering present knowledge of different battery technologies, 

so the charging could probably match better if the batteries were charged as soon 

as the tractor was not actively working. If the solar energy is temporarily stored in 

batteries the tractor would be able to use it for a large fraction of its energy. 

 

Bakgrund 

Världen står inför en avgörande utmaning att sänka förbrukningen av fossila 

bränslen för att minska utsläppen av växthusgaser. Varje sektor inom samhället 

behöver bidra, så även lantbruket. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) bedömer att 

det svenska jordbruket kan minska användandet av fossil energi med 15-30% 

under de närmaste 10-15 åren (LRF, 2010). Den största minskningen bedöms 

kunna komma från minskad användning av diesel för drift av maskiner. 

Jordbrukets arbetsmaskiner släpper årligen ut 545 000 ton CO2 ekvivalenter 

(Vägverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, 2009). Detta motsvarar 19 % av 

det koldioxid som alla arbetsmaskiner i Sverige släpper ut årligen.  

Forskning och utveckling kopplat till jordbruksfrågor har arbetat intensivt för att 

nå en omställning till alternativa biobaserade bränslen för att sänka 

miljöpåverkan. Generellt kan sägas att de enda bränslen som hittills har fungerat 

bra i lantbruksmiljö är rapsmetylester (RME) och HVO (Hydrogenated vegetable 

oils). Här finns dock en problematik med tillgång. Även el som energikälla inom 

lantbruket är svårt eftersom det krävs höga effekter för tunga arbeten. 

 Det finns dock en identifierad grupp maskiner som har låga krav på energilager 

som skulle passa bra för ren batteridrift. Denna grupp är lastartraktorer, 

teleskoplastare och lastmaskiner, så kallade inomgårdstraktorer, som arbetar med 

olika gårdssysslor. Dessa multifunktionella maskiner har ofta uppgiften att hålla 

igång flödet av förnödenheter i och omkring gårdens byggnader. De har fler 

drifttimmar per år än genomsnittet för en jordbrukstraktor eftersom de används 

varje dag året runt. De aktuella arbetscyklerna inkluderar många starter och stopp, 

samt att höja och sänka last. Detta körmönster är mycket lämpat för eldrift då 

återuppladdningstillfällen ges flera gånger per dygn och en viss del av energin kan 

återföras genom regenerering till batteriet. Denna typ av regenerering måste dock 

ställas i perspektiv till nytta och lönsamhet. 

JTI har tidigare gjort en grundläggande studie på uppdrag av LRF och 

Jordbruksverket (JTI, 2014). JTI avslutade i januari 2015 en teoretisk förstudie 

(JTI, 2015) finansierad av Energimyndigheten och företaget Wacker Neuson AB 
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(generalagent för Weidemann i Sverige) Studien kartlade körmönster och 

energilagringsbehov i den identifierade gruppen inomgårdstraktorer. Projektet 

(JTI, 2015) undersökte marknadsläget, tekniska krav och möjlig implementering 

av eldrivna inomgårdslastare. Båda studierna gav en gemensam positiv bild av 

eldrift på gården i lantbruksföretagen.  Studierna visade att det finns väldigt få 

eldrivna maskiner inom jordbruket, men att marknaden är mogen för en 

introduktion. Därför syftar demonstrationsprojektet till att visa hur eltraktorn 

uppfyller de krav som användaren ställer på teknik och prestanda (miljö, 

användarvänlighet samt ekonomi) jämfört med dieseldrivna maskiner. 

Erfarenheter från andra projekt med arbetsmaskiner visar att maskinanvändare 

förväntar sig i stort sett oförändrad funktion hos fordon med nya drivlinor. 

Eldrivlinan behöver upplevas och prestera likvärdigt med traditionella drivlinor 

för att vara attraktiv på marknaden. 

Dagsläget för hybrid och batteridrivna arbetsmaskiner är begynnande gott och det 

finns flera företag som är på väg att introducera nya produkter på marknaden.  

Den italienska tillverkaren Merlo har en laddhybridversion av en teleskoplastare 

med 4 tons lyftkapacitet som bedöms komma ut på marknaden i närtid. Den tyska 

tillverkaren Weidemann har tagit fram en liten midjestyrd lastmaskin, så kallad 

kompaktlastare, med ren batteridrift. Det är denna maskin som testas och 

demonstreras i detta projekt. 

Wacker Neuson AB är generalåterförsäljare för Weidemanns maskinprogram i 

Sverige. De är ansvariga för eltraktorerna i projektet och är även partner i 

projektet vilket säkerställer maskintillgången i projektet och 

utvecklingspotentialen. Eltraktorn är en lättare kompaktlastare på 2,3 ton med 

15,5 kW effekt i elmotorer, där en mindre motor på 6,5 kW sköter framdrift och 

en 9 kW-motor driver lyft och hydraulik, med en lyftkapacitet på max 2,1 ton. 

Eltraktorn har en batteribank av typen bly-syra batterier på 300 Ah (Wacker 

Neuson, 2014).  

 

Syfte och mål 

Det övergripande syftet med projektet är att öka intresset för och medvetenheten 

om möjligheterna att övergå från fossildrivna till eldrivna arbetsmaskiner med 

fokus på lantbruksföretag. Det specifika målet är att, som en uppföljning på 

tidigare teoretiska studier, demonstrera och följa upp batteridrivna kompaktlastare 

i svenskt lantbruk med avseende på följande delmål: 

 Att inom en tioårsperiod helt ha eliminerat behovet av diesel för 

inomgårdstraktorer i jordbruket 

 Att mäta och jämföra eventuella förbättringar i förhållande till en 

motsvarande dieseldriven lastare inom följande områden: 

 Driftskostnad och ekonomi 
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 Miljöpåverkan, lokala utsläpp och ljudnivå 

 Energiförbrukning och energieffektivitet 

 Studera hur det svenskaklimatet påverkar maskinens prestanda  

 Att förstå ur ett användarperspektiv var problem kan uppstå och hur de kan 

lösas  

 

 Att vara väl införstådd med säkerhetsaspekterna 

 Att studera möjlig systemintegration med andra tekniker (egen 

elproduktion, elnätseffektivisering, elbilar) 

 Att ta fram en förstudie som hanterar möjligheten att använda el från sin 

egen solelsproduktion 

 Att sprida resultaten både genom LRFs nätverk men också internationellt 

via mässor och andra kanaler 

Under följande rubriker i föreliggande rapport avhandlas resultatet för dessa 

syften och mål som ett resultat av projektets genomförande.  

Genomförande och metod 

I projektet så köpte fyra lantbruk in varsin ellastare från Weideman. Dessa är i 

princip likvärdiga. Någon detalj kan skilja i utrustningslistan. 

Maskin 1 finns på en gård med nötkreatur och köttproduktion i Brastad utanför 

Lysekil. 

Maskin 2 finns på en större mjölkgård utanför Rättvik. 

Maskin 3 finns på Uddetorps lantbruksskola utanför Skara. 

Maskin 4 finns på Nöbble gård, en större mjölkproducent utanför Kalmar. 

En 5:e gård, en gård med nötköttsproduktion vid Dåveland, Fjällbacka, har varit 

med i utkanten av projektet. De har köpt en likadan lastmaskin som de övriga 

projektdeltagarna. Ett Demotillfälle har arrangerats av på gården. De har även 

medverkat genom att svara på frågor i enkät. 

Dessa maskiner ägs och används av gårdarna i det dagliga arbetet. I projektet ska 

maskinerna följas vad gäller energiförbrukning, funktion, ekonomi, och 

arbetsmiljö. Lantbrukarnas vardagsanvändning är lastmaskinernas testperiod. 

Maskinernas energiförbrukning registreras genom att laddningsaggregatets 

elanslutning kopplas till en separat elmätare som registrerar förbrukade kWh. 

Registrerade mätdata skickas via ett telefonmodem till en websida där 

projektledningen kan läsa av datamängderna. 

Ett separat test av energiförbrukning genomfördes i vid Jälla lantbruksskola 

november 2015. Där kördes strikt kontrollerade arbetsuppgifter med både 

elmaskin och motsvarande diselmaskin. Även en lantbrukstraktor med frontlastare 

kördes i testet som referensmaskin. 
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Beskrivning av Weidemann ehoftrac batteridriven 

kompaktlastmaskin 

 

Figur 1. Weidemann eHoftrac, batteridriven lastmaskin. 

Tekniska data 

Elmotor 

Färdmotor, effekt S2 (60 min)  6,5 kW 

Motor för arbetshydraulik, effekt S3 (15 %)  9 kW 

Batteri  

Batterispänning  48 V 

Nominell kapacitet K5  300 Ah 

Batteriets vikt (±5 %)  450 kg 

Laddningstid  6 tim 

Körtid vid hård och konstant användning med tungt material, oavbruten drift  2,1 tim 

Körtid vid vanliga jordbruksarbeten, oavbruten drift  2,8 - 4,5 tim 

Körtid vid vanliga jordbruksarbeten med avbrott (30 min körning, 30 min stillestånd)  upp till 5 tim 

 

Visning och demonstrationer av maskinerna har genomförts på lantbrukarnas 

gårdar eller i dess närhet. Annonsering skedde via de lokala LRF-avdelningarna 

samt via de lokala maskinåterförsäljarna och JTI:s hemsida. 

 

System för loggning, Registring av batteriladdning, Laddcykler, 

Mätning av elförbrukning vid laddning 

Maskintillverkaren rekommenderar att batterierna laddas ur ganska djupt, ner till 

20 % sin kapacitet, för att få bästa livslängd. Med den rekommenderade typen av 

laddning behöver traktorerna inte laddas ofta, inte ens varje dag (se avsnitt Batteri 

och laddutrustning). En laddning innebär alltså en påfyllning av en väsentlig del 

av den kapacitet på 14,4 kWh som batterierna till eHoftrac har.   
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Elmätare 

En vanlig elmätare är det naturliga valet för energimätningen. Ström och spänning 

avläses kontinuerligt och den förbrukade energin räknas fram i mätaren. Den 

valda mätaren (WEBIG 343SL) är en anpassning av en mätartyp som används för 

debitering av el och uppges fylla de krav som ställs på sådana. Den tar hänsyn till 

de problem som är förknippade med växelströmssystem i form av 

fasförskjutningar och dåliga kurvformer skiljer på aktiv och reaktiv energi. 

Noggrannheten anges till 1 % vid de effekter laddningen sker. Energimängden 

rapporteras via en lysdiod som avger ett blink per 800 Ws vilket är < 0,01% av 

energin i en laddcykel. Det kan tilläggas att elmätare, på grund av att de 

massproduceras, billiga i förhållande till sina prestanda. 

 

 

 

 

 Figur 2 Avläsningsutrustningen monterad i en väderskyddad låda. Huvudkomponenterna 
är elmätaren, avläsningsutrustningen och 4G-modemet. Eftersom lådan är av plast kan 
antennerna finnas på insidan. 
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Figur 3 Systemuppbyggnad. Data överfördes via 4G till en internetbaserad databas som 
var direkt tillgängligt. 

 

Fjärravläsning 

Även om kravet på detaljerad avläsning inte fanns valdes ett system där 

energidata kunde fjärravläsas. Mätarens lysdiod avlästes av en Eliq™ mätstation. 

Stationen rapporterade energiförbrukningen via 4G-modem till Eliqs molntjänst. 

Avläsningen var inställd på rapportering var 6:e minut. Upplösningen i 

energiförbrukningen blir alltså 6-minutersintervall.  

Med tillgång till inloggningsuppgifter hos Eliq kan energidata laddas ner i Excel-

filer för vidare bearbetning. Den nerladdningen har skett manuellt i projektet även 

om Eliq numera har andra lösningar. 

 

Felkällor 

Tekniskt sett har mätsystemet god noggrannhet och rimlig informationssäkerhet. 

Det använda Eliq-systemet är inte gjort för mättekniska projekt med alltför höga 

krav. Därmed är det svårt att få full klarhet i hur systemet hanterar störningar i 

dataöverföringar och andra driftproblem. I det aktuella demoprojektet bedömdes 

det acceptabelt då systemet var billigt i inköp och att ta i drift. 

Största problemet är i stället handhavandet. Eluttaget är av standardtyp och kan 

därmed kopplas på och användas till annan utrustning. Detta skedde också men 

det syns vid en manuell granskning att användningen inte är normal. En laddning 

4G 
modem

Eliq 
station 

Energimätare 

Laddstation 

Elnät 
3x16A

Traktor 

Låda/väderskydd 

Lokal 
bearbetning 

Eliq Databas 

4G Internet 
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ger en konstant hög last under laddperioden på några timmar. Instruktionerna 

rekommenderade att traktorerna inte ställdes på underhållsladdning. En viss 

energiförlust finns alltid genom självurladdning av batterier. Vid 

underhållsladdning återladdas batteriet med energipulser som syntes vid några 

tillfällen. Både underhållsladdningen och självurladdningen påverkar 

energiförbrukningen men detta är inget fel utan en del i energibalansen. 

 

Resultat 

Funktion 

De batteridrivna kompaktlastmaskiner som utvärderas i den här studien har 

fungerat mycket bra och har på många vis överträffat förväntan i avseende på de 

tekniska egenskaperna. Att använda och köra maskinerna är väldigt enkelt. I 

många avseenden enklare än vanliga dieselmaskiner. Detta uppskattas på gårdar 

där många olika personer hanterar maskinerna. Det som framkommer tydligt är 

betydelsen av att elmaskinen har två olika motorer som försörjer hydraulik 

respektive framdrift. Det betyder att hydrauliken alltid har full snabbhet och 

styrka fristående från vad som sker i framdriften. Det ger en mycket 

reaktionssnabb hydraulik som uppskattas av förarna. Maskinerna saknar hytt, 

vilket kan vara fördel på lantbruk där kontakten med djur är väsentlig. Föraren 

kan höra och se djuren på ett tydligt sätt, vilket förstärks av att maskinen även är 

betydligt tystare än dieselmotordrivna alternativ. Däremot är hytt något som 

efterfrågas i andra sammanhang än jordbruk, till exempel vid kommuner och 

kyrkor finns upphandlingskrav på att maskinerna ska ha hytt och värme. 

Kapacitetsmässigt uppfyller maskinerna ställda krav från lantbruket. De klarar 

utan problem att hantera även blöta och tunga ensilagebalar. 

Batterikapaciteten räcker för de behov som finns på lantbruk. Däremot passar de 

knappast för att gå in i en entreprenadverksamhet med till exempel långa skift av 

snöröjning eller liknande. 

Energiförbrukning 

Sammanfattning av jämförande tester Elektrisk lastmaskin och 

dieseldriven lastmaskin 

Energiförbrukningen sänktes till en fjärdedel med en batteridriven kompaktlast-

maskin vid ett fälttest under en vecka hösten 2015. Den eldrivna kompaktlast-

maskinen Weidemann eHoftrac jämfördes då med motsvarande dieseldrivna 

maskin samt även mot en vanlig lantbrukstraktor med frontlastare. Jämförelsen 

fokuserade på energiförbrukning. I ena fallet den elenergi som gick åt för att 

återladda maskinens batteri och i det andra fallet den dieselmängd som de båda 

maskinerna förbrukade för att upprepa samma arbete som elmaskinen utförde. 

Testerna upprepades tre dagar i rad. Testcyklerna bestod av både lastararbete och 

dragande arbete.  
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Elmaskinen förbrukade 25 % av den energimängd som dieselmaskinerna krävde  

i arbetscykeln.   

Elmaskinen upplevdes i testerna som kvickare och smidigare än motsvarande 

dieselmaskin. 

Testerna genomfördes av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik på uppdrag 

av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. 

Maskinerna tillhandahölls av WackerNeuson AB och JTI. 

Bakgrund för delstudien 

Ett av syftena och målen med demonstrationsprojektet är att jämföra 

energiförbrukningen i de arbetsmoment som utförs på de gårdar där maskinerna 

finns. Energiförbrukningen ska då ställas i relation till vad som går åt i den 

maskinen som batterilastmaskinen ersätter, eller till de alternativa maskiner som 

finns på gårdarna. 

Ett problem som har identifierats under projektets gång är att de dieselmaskiner 

som ingått i testerna inte är så representativa, och även i vissa fall i väldigt dåligt 

skick (de har ju i praktiken bytts ut mot ny elmaskin), vilket försvårar jämförande 

tester. Därför fanns behov av att genomföra tydligare och mer kontrollerade jäm-

förelser än vad som är realistiskt att lyckas med ute på gårdarna, där det kan vara 

svårt med repeterbarhet och helt adekvata jämförelser. Önskemål om att kom-

plettera testerna med ett mer strikt organiserat jämförelsetest mellan helt relevanta 

maskiner lyftes fram av projektledningen, då detta skulle ge mycket värdefull extra 

information till projektet. LRF, som är en av delfinansiärerna av det övergripande 

fälttestprojektet, valde därför att finansiera ett kompletterande jämförelsetest, vilket 

rapporteras i separat rapport, men även här i denna rapport som ett separat kapitel.  
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Mål och syfte med delstudien 

Syftet med denna delstudie var att få en bra och pedagogisk bild av hur energi-

förbrukningen skiljer sig åt mellan en batteridriven lastmaskin och motsvarande 

dieseldriven maskin. 

Målet med delstudien var att genomföra ett antal kontrollerade och repeterade 

körcykler med eHoftrac, och att dessa körcykler även repeterades med 

dieselmaskin.  

Metod för delstudien 

Delstudien genomfördes vid Jälla lantbruksskola under en veckas tid hösten 2015. 

Tre olika maskiner ställdes till projektets förfogande. 

Weidemann eHoftrac 

 

Figur 4. Weidemann eHoftrac, batteridriven lastmaskin. 

Tekniska data 

Elmotor 

Färdmotor, effekt S2 (60 min)  6,5 kW 

Motor för arbetshydraulik, effekt S3 (15 %)  9 kW 

Batteri  

Batterispänning  48 V 

Nominell kapacitet K5  300 Ah 

Batteriets vikt (±5 %)  450 kg 

Laddningstid  6 tim 

Körtid vid hård och konstant användning med tungt material, oavbruten drift  2,1* tim 

Körtid vid vanliga jordbruksarbeten, oavbruten drift  2,8 - 4,5* tim 

Körtid vid vanliga jordbruksarbeten med avbrott (30 min körning, 30 min stillestånd)  upp till 5* tim 

 

Weidemann 1160 dieseldriven 
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Figur 5. Weidemann 1160, dieseldriven lastmaskin. 

 

Tekniska data 

 
Standard 

Utrustningsexempel 

1 

Utrustningsexempel 

2 

Utrustningsexempel 

3 

Motordata    
    

Tillverkare   Perkins Perkins Perkins Perkins 

Motortyp   403 D-11 403 D-15 403 D-15 403 D-15 

Cylinderantal   3 3 3 3 

Effekt (max.)  kW (HP) 17,9 ( 24 ) 23,4 ( 32 ) 23,4 ( 32 ) 23,4 ( 32 ) 

vid (max.)  varv/min 2.800 2.600 2.600 2.600 

Cylindervolym  cm³ 1.131 1.496 1.496 1.496 

Kylning   Vatten Vatten Vatten Vatten 

Elsystem    
    

Driftsspänning  V 12 12 12 12 

Batteri  Ah 77 77 77 77 

Generator  A 40 65 65 65 

Vikt    
    

Tjänstevikt (standard)  kg 1.910 2.060 2.150 2.250 

Lyftkraft (max)  daN 2.170 2.170 2.170 2.170 

Tipplast i skopa - rak maskin  kg 905 994 1.144 / 1.285* 1330* 

Tipplast i skopa - svängd 
maskin  kg 

660 727 882 / 994* 1087* 

Tipplast i pallgaffel - rak 

maskin  kg 
718 792 934 / 1.048* 1095* 

Tipplast i pallgaffel - svängd 

maskin  kg 
521 576 721 / 808* 885* 

Fordonsdata    
    

Axel (tillval)  
K80 (T80, 

T94) 
T80 T94 T80 

Förarplats (tillval)  FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps) Hytt 

Körhastighet (tillval) km/h 0 - 13 (20, 30) 0 - 20 0 - 20 (30*) 0 - 20 (30*) 

Växellägen (tillval)  1 (2*) 2 2 2 

Bränslevolym  l 20 20 20 20 
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Standard 

Utrustningsexempel 

1 

Utrustningsexempel 

2 

Utrustningsexempel 

3 

Hydraulolja  l 20 20 20 20 

Hydraulsystem    
    

Körhydraulik - Arbetstryck  bar 305 305 450 450 

Arbetshydraulik - Flöde  l/min 30,8 30,8 36,4 36,4 

Arbetshydraulik - 
Arbetstryck  bar 

225 225 225 225 

Drift    
    

Driftsätt   Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk 

Drivning   Hydraulmotor Kardanaxel Kardanaxel Kardanaxel 

Nominell bullernivå    
    

Uppskattad ljudeffektnivå 

LwA  dB(A) 
98,8 98,4 98,4 98,4 

Garanterad ljudeffektnivå 
LwA  dB(A) 

101 101 101 101 

Fastställd akustisk trycknivå 
LpA  dB(A) 

85 84 84 0 

*Tipplast med gjutjärnsbakvikt  

Tipplastberäkning enligt ISO 14397  

FSD = Förarskyddstak  
eps = Easy Protection System (fällbart förarskyddstak) 

 

I testet användes en maskin som närmast motsvarar utrustningsexempel 3 ovan. 

Valtra 6650 lantbrukstraktor med frontlastare 

 

Figur 6. Valtra 6650, dieseldriven lantbrukstraktor. 
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Teknisk data Dimensioner 

Motoreffekt HK 

111 hk 

Motoreffekt KW 

81 kW  

Motorvolym 

4,4 liter  

Toppfart 

40 km/h  

Drivmedel 

Diesel  

Förbrukning bl. 

Okänd  

Utsläpp CO2 

Okänd  

Växellåda 

Manuell 

Fyrhjulsdrift 

Ja  

Ljudnivå körning 

Okänd  

Passagerare 

Max 0 st 

Draganordning 

Krok 

Färg 

X 

Kaross 

Traktor 

Längd 

4550 mm 

Bredd 

2310 mm 

 

Tjänstevikt 

4650 kg 

Totalvikt 

9000 kg 

Lastvikt 

Max 4350 kg 

 

Däck fram 

480/65R28/129A8  

Däck bak 

600/65R38/147A8  

Axelavstånd 

Max 2320 mm 

Traktorn är utrustad med en frontlastare av märket ValtraÅlö 970, med lyft-

kapacitet >2600 kg. 

Körcykler 

Det arbete maskinerna fick göra valdes för att representera dels ett typiskt foder-

hanteringsarbete där frontlastaren aktiveras med stor frekvens, dels ett dragande 

arbete som kan representera t.ex. utskrapning av gödsel eller plogning av snö. 

Arbetet tas då framförallt ut via hjulaxlarna. 

Lastararbetet bestod av att hantera en rundbal med vikten 278 kg. Vikten uppmätt 

på plats via vågceller för lastpall. 

En körcykel bestod av att från 2,15 m höjd greppa en halmbal, sänka ner och  

ställa ifrån, och lyfta upp balen 2 ggr från markplan. Mellan varje lyft öppnades  

och stängdes balgripen. Körsträckan var 290 m, varannan gång med bal på lastaren, 

varannan gång med tom lastare. En körcykel tog ca tre minuter, något längre de 

varv som en bal bars i lastaren. 
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Figur 7. Widemann 1160 i körcykel med balhantering. 

Det dragande arbetet bestod av att på en grusplan släpa en vikt som då gav ett 

specifikt dragmotstånd som varierade kring 0,7 kN alternativt 1,7 kN beroende på 

antal belastningsvikter. Den dragande kraften uppmättes via en mekanisk drag-

dynamometer. 

En körcykel bestod av att köra ett varv på en grusplan motsvarande en sträcka på 

310 meter med en hastighet av 10-11 km/h, vilket tog mellan 90 och 105 sekunder. 

Denna körcykel upprepades ett antal gånger. 

 

Figur 8. Weidemann eHoftrac i körcykel med dragande arbete. 
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Energiförbrukning 

Energiförbrukningen uppmättes via en elmätare som räknar kWh för batterilast-

maskinen. Elmätaren kopplades in mellan trefashandsken och det laddningsaggregat 

som tillhörde lastmaskinen, och kunde på så vis registrera exakt hur mycket elenergi 

som förbrukades för att återuppladda maskinen efter att körcyklerna var genomförda. 

Ellastmaskinen var fulladdad innan en körserie påbörjades. Laddaggregatet fick 

sedan stå på över nästkommande natt för att då läsas av och kopplas ur. Därpå 

började nästa dags körcykler. Elmätaren registrerade med upplösningen 0,1 kWh. 

 

Figur 9. Elmätare kopplad mellan trefasuttag och det laddningsaggregat som återladdar 
batteriet på eHoftrac. 

För diselmaskinerna var metoden att istället återfylla dem med diesel till en given 

nivå i påfyllningsröret. Detta skedde före och efter genomförda körcykler. Vid tank-

stationen finns ett räkneverk som registrerar med upplösningen 0,1 liter. 
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Figur 10. räkneverk för diselpåfyllnad, som användes i samband med testerna. 

Tabell 1. Översikt över testdagarnas upplägg och innehåll. 

Dag 1  

Eltraktor Dieseltraktor Weidemann 

Balhantering 
19 varv 

Balhantering 
19 varv 

Dragande arbete 
19 varv 0,7 kN 

Dragande arbete 
19 varv 0,7 kN 

 

Dag 2  

Eltraktor Dieseltraktor Weidemann 

Balhantering 
12 varv 

Balhantering 
12 varv 

Dragande arbete 
19 varv 1,7 kN 

Dragande arbete 
19 varv 1,7 kN 

 

Dag 3  

Eltraktor Dieseltraktor Valtra 

Balhantering 
12 varv 

Balhantering 
12 varv 

Dragande arbete 
19 varv 1,7 kN 

Dragande arbete 
19 varv 1,7 kN 
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Kombinationen av antalet upprepningar och den dragande belastningen valdes så  

att batteriet på den batteridrivna lastmaskinen skulle tömmas till en lagom nivå  

för att utnyttja batterikapaciteten fullt ut, men ändå inte gå för djupt i urladdningen. 

Rent praktiskt ledde körningarna till att maskinen signalerade med röda lysdioder 

att det var dags för återladdning. Laddningens status visas via en stapel av två 

gröna, två gula och två röda lysdioder.  

Resultat för delstudien 

Nedan följer en sammanställning av den uppmätta sammantagna energiförbruk-

ningen från de testkörningar vi genomfört, per dag och maskin. 

Tabell 2. Resultat som visar förbrukad energi under testcyklerna. 

Dag Maskin Förbrukad 
el, kWh 

Förbrukad 
diesel, liter 

Förbrukad 
energi, kWh* 

Använd mängd elenergi 
i förhållande till använd 

dieselenergi 

Dag 1 Weidemann 
eHoftrac 

16,3   24,1 % 

 Weidemann 
1160 

 6,9 67,6  

Dag 2 Weidemann 
eHoftrac 

15,1   25,7 % 

 Weidemann 
1160 

 6,0 58,8  

Dag 3 Weidemann 
eHoftrac 

14,9   26,6 % 

 Valtra  6650  5,7 55,9  

*energiinnehållet i diesel beräknas med faktor 9,8 kWh/liter diesel 

Diskussion rörande den jämförande energimätningen  

De tester som här genomförts visar att den eldrivna lastmaskinen förbrukar el till  

ca 25 % av den energimängd som motsvarande dieseldrivna lastmaskin förbrukar  

i form av diesel för att utföra likvärdigt arbete. Skillnaden är något större än vad 

som teoretiskt kan förväntas vid jämförelse mellan elmotor och dieselmotor. Det 

kan möjligtvis förklaras med att eldriften erbjuder möjlighet till energieffektivare 

maskinuppbyggnad i övrigt, till exempel mindre förluster i hydraulik. Elmaskinen 

har två separata elmotorer som driver transmission respektive hydraulik. Det får 

effekten att motorerna inte går i onödan. Vid transport går ett mycket reducerat 

oljeflöde genom systemet då bara lite olja behövs till styrningen. Och motsvarande 

om maskinen står stilla och bara använder lastaggregatet så sker inga förluster över 

transmissionen. Dieselmaskinen har istället en förbränningsmotor dimensionerad att 

klara både framdrift och hydraulik samtidigt, vilket skapar vissa förluster och även 

olägenheter med att hydrauliken inte har full kapacitet om inte motorn varvas upp. 

En större energiförbrukning uppstår även för dieselmaskinen då den har en viss tid  

av tomgångskörning, vilket inte uppstår i elmaskinen. Motorn för hjuldriften stannar 

helt om man står stilla och hydraulikens pump går på ett mycket lågt varvtal när man 

inte rör lastarspaken, samt stannar automatiskt om man lämnar förarplatsen.  
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Skillnaden i energiförbrukning kan givetvis se annorlunda ut vid andra typer av 

arbetsuppgifter. Det körmönster som vi valt bedömer vi dock vara representativt 

för den typ av arbete som dessa maskintyper kommer att utföra på framförallt 

djurgårdar. 

Den effektiva körtiden blev ungefär 2,5 timmar, vilket även inkluderade en del 

stopptider för anteckningar och småfix. Totalt blev det en väldigt intensiv körtid 

som kanske i verkligheten blir mer utspridd i tid. Tillverkaren beskriver en körtid 

på 2,1-5 timmar beroende på körintensitet, vilket verkar vara realistiskt.  

Den batteridrivna lastmaskinen visade vid ett par tillfällen larmsignal om att 

eltransmissionen blev för varm. Det var i slutet av arbetscykeln med dragande 

arbete. Maskinen kallnade efter några minuters avstängning och arbetet kunde 

återupptas. Enligt uppgift från Henrik Kauhanen, teknisk chef vid WackerNeuson, 

kommer en uppdatering att genomföras på samtliga maskiner. Det kommer att 

förbättra kylningen av färdmotorn. 

Den eldrivna maskinen bedömdes som smidigare och kvickare i manövreringen. 

Det som var mest påtagligt var att hydrauliken var autonom i förhållande till 

framdrivningen. Diselmaskinen råkade flera gånger ut för motorstopp när en 

hydraulikfunktion kom till ändläge samtidigt som dieselmotorn gick på för lågt 

motorvarv, vilket det ofta blir vid precisionskörning fram mot t.ex. en bal. 

 

Batteri och laddutrustning 

 

 

Gårdarna som har deltagit i projektet har haft skillnader i användningsmönstret. Men i 

huvudsak kan det konstateras att batterikapaciteten har räckt mycket väl till de sysslor 

som gårdarna haft som avsikt att utföra. Den gård som använder sin maskin mest är 

Rättvik. Ett exempel på fördelning över laddningstillfällen under en månad visas 

härunder i Figur 11  ett utdrag ur loggfil för juni 2016.  De laddar i snitt var fjärde dygn 

vilket ha varit ganska konsekvent under projekttiden.  

 

Figur 11Översikt över laddningstillfällen i juni 2016 för lastmaskin på gården i Rättvik 
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En närmare uppdelning på dagar och timmar kan ha följande utseende.  

 

Figur 12. Dokumentation över två veckors laddning av batteri på maskin i Rättvik. 
Måndag v. 12 laddas traktorn från 19:30 till kl. 01 på natten (16,9 kWh), fredag v. 12 
laddas traktorn från 22:30 och kl. 03 på natten (13,5 kWh), onsdag v. 13 laddas traktorn 
mellan 19-22, (9,5 kWh) och fredag v. 13 laddar traktorn 15,4 kWh mellan 12-17. 

Allmänt om batteriteknik för arbetsfordon 

Batteriteknologin utvecklas snabbt. Det innebär att siffror på pris och prestanda 

föråldras snabbt och att användningen av batteridrift ser annorlunda ut idag 

jämfört med igår och troligen helt annorlunda imorgon.  

 

De tre teknologier man huvudsakligen talar om är litium-jon (Li-jon), nickel-

metallhydrid (NiMH) och bly-syra. Alla tre är stora grupper av teknologier med 

respektive ämnen i centrum. Bly-syra är en mycket beprövad teknik som har 

funnits i 150 år och utvecklas därför inte så snabbt längre. Bly-batterier används 

t.ex. i truckar och dominerar som startbatterier i bilar. Nickel-metallhydrid har 

funnit på marknaden ganska länge och utvecklas heller inte så mycket då fokus 

har flyttats till Li-jon. NiMH är vikteffektivare än bly och används i många 

hybridbilar. Li-jon är effektivast avseende vikt och volym men också dyrast. 

 

Li-jon utvecklas snabbt och ersätter äldre teknologier i många sammanhang. I 

truckar och traktorer kan blybatteriernas vikt vara en fördel som motvikt men i allt 

från mobiltelefoner och handverktyg till stora batterier i elbilar och laddhybrider 

dominerar numera  Li-jon. Eftersom det är en familj av teknologier är skillnaden 

mellan olika varianter av Li-jonbatterier stor.  
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Hur batterier bör hanteras skiljer sig mellan teknologier. Det är alltså viktigt att 

veta om de råd man får gäller just den aktuella teknologin. Många råd bygger 

också på erfarenhet som kan ha olika kvalitet. Dessutom kan det saknas data, t.ex. 

prestanda och livslängdsdata, för speciellt de nya batteriteknikerna. När äldre 

batteritekniker används på nya sätt så kan också data saknas.  

 

En väsentlig aspekt i sammanhanget är laddning av batterier. Som för annan 

bränslehantering krävs en infrastruktur också för laddning, särskilt för 

snabbladdning. Batterier som tål mycket snabb laddning finns på 

experimentstadiet men snabb laddning kräver hög effekt. Tänker man sig batterier 

på många tiotal kWh och i framtiden flera hundratal kWh kommer inte batteriet 

sätta gränserna för laddning utan den tillgängliga effekten. Frågan diskuteras 

mycket när det gäller elbilar. Snabbladdning (typiskt ca 1/2 timme laddtid för ca 

50-80% laddning av batteriet) kan göras på särskilda laddningsstationer med 

tillgång till ett kraftigt elnät. Hemma och på lantbruk är ofta effekttillgången 

begränsad. Vanligen finns minst 3 x 16 A vilket motsvarar ett effektuttag på 

11 kW. Kanske finns 3 x 32 A vilket motsvarar 22 kW.  

 

Projektets inomgårdstraktorer har batterikapacitet på 14,4 kWh med bly-syra 

batterier. Laddtiden skulle effektmässigt kunna vara någon timme på de flesta 

lantbruk men tillverkarens laddare kräver 6 timmars laddtid. Batteriet skulle 

förmodligen kunna laddas snabbare men om laddeffekten begränsas kan laddaren 

kopplas in i vilket uttag som helst.  

 

Tillverkaren ger ett råd att batteriet ska köras ner till ganska låg laddnivå innan det 

laddas upp. Det innebar i projektet att det inte laddades varje dag. På morgonen är 

alltså batteriet inte alltid fulladdat. Det skulle vara intressant att utreda 

bakgrunden till det rådet. Normalt mår de flesta moderna batterityper bättre av 

flera mindre laddningar än av få stora. Rådet skulle då vara att ladda varje natt. 

Generellt får bly-syra batterier högst livslängd av att vara fulladdade så stor del av 

tiden som möjligt. Li-jon batterier får generellt sätt högst livslängd vid icke-full-

laddningsnivåer och täta laddningar. 

 

Att använda väsentligt större batterier är ingen teknisk omöjlighet. Projektets 

traktorer har bly-syra-batterier med kapacitet 14,4 kWh och väger 450 kg. I en 

Tesla sitter ett litium-jon batteri som kan ha kapacitet på upp till 100 kWh. Det 

batteriet väger 550 kg, dvs 7 ggr högre kapacitet för 20 % högre vikt. Tesla-

batteriets pris är naturligtvis besvärande men man kan fundera på möjligheterna 

för en eltraktor med sådan kapacitet. Priset på stora Li-jon batterier har dock på 

senare år fallit väsentligt.  

 

Hög maximal effekt i ett elnät kostar pengar. Man kan räkna med att priset för 

tillgång till effekt och framför allt användning av effekt framöver stiger. 

Anledningen är att beteendet hos förnybar energi som sol och vind gör att 

elproducenterna kommer att vilja styra förbrukningen mot hur tillgången ser ut. 

Ett varierande effektpris kommer allt mer att användas för att styra förbrukningen. 

Det här kommer att påverka hur man vill styra laddningen av sina elmaskiner. Ett 

sätt att komma runt det är egen elproduktion. Egen sol- eller vindkraft kan 

leverera energin men kanske inte effekten som krävs för lite snabbare laddning. 

Att batterier blir billigare gör att ett eget energilager börjar bli realistiskt. Från det 

egna lagret kan laddning ske med godtycklig hastighet. Finns den möjligheten 
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öppnar sig också nya användningsområden för elektrifiering av 

jordbruksmaskiner. Frågan berörs också i kapitlet (Systemintegration) om solel. 

 

 

 

Närmiljö 

Avgaser ljudnivåer 

Närmiljön är en sak som maskinägarna har uppskattat väldigt högt. En av de 

tydliga arbetsuppgifterna som maskinerna fått utföra är att bära ut gödsel ur boxar 

eller tömma djupströbäddar efter säsong. I många fall hålls 

rekryteringsbesättningar i de äldre delarna av stallen där takhöjden inte är så hög. 

Just i de fallen uppskattas friheten från dieselavgaser väldigt högt. I de gamla 

systemen med dieselmotor uppstår lätt en avgaskudde under taket som kan gå 

ända ner till huvudhöjd på förarna. 

Ljudbilden är ungefär 10-15 decibel lägre för ellastmaskinen, se Bilaga 3. Det är 

en skillnad som faktiskt betyder hörselskydd eller inte. Det upplevs framförallt 

som en viktig skillnad för de som går bredvid och arbetar. Skillnaden märks också 

i att maskinen blir helt tyst när den inte är aktiv, alltså ingen tomgångskörning.  

 

Användarperspektiv 

Baserat på muntliga intervjuer och skriftlig enkät, se bilaga 2 

Testförarna är väldigt nöjda med maskinerna och alla skulle utan tvekan göra om 

samma investering idag. Förarna är väldigt positiva till maskinernas tekniska 

kapacitet. Det som beskrivs är styrka och snabbhet. Maskinerna bedöms även som 

väldigt enkla i handhavande vilket är av betydelse på platser där många olika och 

ibland mindre vana förare skall använda maskinen. Den lägre ljudbilden och 

friheten från avgaser är också väldigt betydelsefullt för förarna. Ekonomin är inte 

något som fäller stort avgörande för maskinägarna. De är medvetna om att de är 

dyrare än motsvarande dieselmaskin i inköp men förväntar sig lägre 

driftskostnader som ger en ekonomisk pay-off på några års sikt. Det är övriga 

fördelar som fäller avgörandet vid investering. Det här maskinsegmentetär inte så 

stora energiförbrukare på gården även om bidraget ändå inte är betydelselöst. 

Samtliga maskiner har gått i ren inomgårds lantbruksmiljö med fodring och 

utgödsling som huvudsakliga arbetsuppgifter. 

Inga större reparationer har behövt genomföras. Alla maskiner har genomgått en 

planerad ombyggnad med bättre kylning av elmotorn för framdrift. På en gård har 

laddningsaggregatet kortslutit. Detta byttes direkt ut mot ett nytt via garantier. 
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Ekonomi 

Inom detta projekt har ambitionen varit att följa maskinernas kostnadsutveckling, 

och framförallt hur den skiljer sig mot motsvarande dieselmaskiner. När det gäller 

underhållet så har maskinerna legat inom garantiåtagande under fältstudien så 

några reparationskostnader har inte landat på lantbruken. Den dagliga tillsynen 

har inte upplevts som så olika de vanliga diesellastmaskinernas. Rengöring och 

smörjning av stativ krävs på båda maskintyperna. Skillnaderna ekonomiskt 

handlar om payoff för merkostnad vid inköp och skillnader i direkta 

driftskostnader.  

Tabell 3. Ekonomisk kalkyl för investering i Batteri driven kompaktlastmaskin. 

kalkyl ekonomi 
skillnader i 
driftskostnader 

kr/ år 

ehof 1160 ehof 1160 lägre 
kalkyl 

motsvarande 
dieselmaskin 

Merinvestering 1) 5 000 2000  

nytt batteri  2) 8 000 0  

direkt driftskostnad 
för energi 3) 1600 1600 6000 

servicekostnader/år 4)  1000 1000 5000 

kostnad/år 15 600 4600 11000 

 

1) Merinvesteringen för en batteridriven lastmaskin kan beräknas utifrån 

skillnaden i pris mellan Weidemann ehoftrac 1160 och diesel 1160. Dock är en 

jämförelse mer rättvis mot diesel 1280 som stämmer bättre överens i tekniska 

specifikationer. Merkostnaden kan då bli mellan 20-och 50 000 kr beroende på 

hur jämförelsen ställs. I kalkylen har merkostnaden fördelats ut på 10 år varför 

årliga kostnaden då sätts till en 10-del av summan. 

2) Det finns en osäkerhet om batteriet kommer att klara maskinens övriga 

livslängd. Det är möjligt att ett extra batteribyte måste ske under 10-årsperioden 

vilket då ger en fördelad årskostnad. Det är också möjligt att orginalbatteriet 

klarar maskinens livslängd och då blir kostnaden för extra batteri 0 kr under 10 

år. I det ena fallet fördelas batterikostnaden 40 000 kr över fem år. I det andra 

fallet sätts noll kr. 

3) Driftkostnaden för den energi som maskinerna förbrukar är beräknad efter 

förutsättningen att en maskin på en djurgård enligt våra fälttester behöver göra 

en fullständig laddning av batteriet ungefär var fjärde dag. Dvs 100 laddningar 

under ett år. Varje laddning betyder då en förbrukning på 16 kWh.  För 

dieselalternativet beräknas då den dieselmängd som detta motsvarar enligt vår 

studie. Kostnadsmässigt sätter vi 1 kr/kWh oavsett om det är el eller diesel. 

4) Servicekostnaden beräknas något högre för dieselmaskinen. Den har en 

förbränningsmotor som kräver oljebyten, filterbyten, justering av ventiler och 
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spridare mm. I övrigt är maskinerna i behov av samma tillsyn av smörjfett, 

axeloljor och hydraulikunderhåll.  

Ekonomin kommer troligen inte att vara en parameter som styr valet av maskin. 

Differenserna är så små att de kommer att falla inom osäkerhetsgränserna. En 

reparation på den ena eller den andra maskinen kommer att överskugga skillnaden 

i övriga driftskostnader. Driftskostnaden för de här lastmaskinerna är även liten i 

förhållande till den övriga ekonomin på en djurgård.  

Säkerhet 

Inom projektet har ett utbildningspaket tagits fram. Det är anpassat för ett 

halvdagsarrangemang och är uppdelat på två delar. Det första blocket tar upp 

elsäkerhet i ett mer allmängiltigt perspektiv. Till exempel beskrivs vid vilka 

nivåer som spänning respektive ström kan bli farligt. Skillnaden i risk mellan 

växel och likström. Risker med lagrad energi. Vad är olycksrisken just på mobila 

fordon. Det andra blocket är ett mer produktspecifikt block som är anpassat för 

just Weidemann ehoftrac 1160. Hur sköts maskinens elsystem om och vad är 

viktigt att tänka på vid handhavande av maskinen. Hur sker laddning bäst och 

effektivast och hur handhar ägarna utrustning för påfyllning av batterivatten.  

Ett arrangerat utbildningstillfälle hölls vid Uddetorpsskolan utanför Skara 15/12 

2015. Där samlades majoriteten av projektdeltagarna samt den lokala 

återförsäljaren.  

Systemintegration 

Traktorernas elförbrukning har mätts upp för att ge en uppfattning av total 

förbrukning samt hur den är fördelad över tid. Det är relativt stora skillnader i hur 

mycket ström traktorerna förbrukar på de olika gårdarna, troligen beroende på hur 

mycket de används, men även typ av arbetsuppgift kan ha en påverkan. Rättvik 

använder traktorn mest och har en beräknad strömförbrukning på 1 380 kWh/år. 

Lysekil, som är den gård där traktorn används minst, beräknas förbruka 530 

kWh/år. Gemensamt för alla traktorer är att förbrukningen i absoluta tal är låg och 

bara utgör en bråkdel av gårdens totala elförbrukning.  

Ytbehov och effekt, solceller 

Genom att simulera produktionen av solcellssystem på respektive gård, har den 

solcellsyta som krävs för att producera traktorernas årsbehov av el, beräknats. I 

bilden nedan är respektive gårds behov markerat i förhållande till en typisk 

solcellsinstallation för en villa. Översatt i installerad solcellseffekt blir det: 

Lysekil 0,54 kWt, Rättvik, 1,50 kWt, Rockneby, 0,85 kWt och Skara 0,60 kWt.). 

Så små system säljs normalt inte annat än till specialtillämpningar så som för 

segelbåtar och till sommarstugor och då är det 12- eller 24 voltssystem. 
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Figur 13. På bilderna ovan är ett typiskt villasystem på 3 kW presenterat och den 
streckade ytan beskriver hur stor del av en sådan anläggning som behövs på respektive 
gård för att producera lika mycket ström som respektive traktor förbrukar. 

Nätanslutna solceller 

Genom att matcha solcellernas produktion mot traktorernas loggade laddata, har 

den del av traktorernas laddbehov som täcks direkt av solcellerna beräknats. Då 

traktorerna i stor utsträckning laddas kvälls- och nattetid och med en högre effekt 

än vad solcellerna producerar, blir den del av elen som används direkt i 

traktorerna blygsam och är för Rättvik 9,7 %, Skara 8,3 %, Rockneby 7,0 % och 

Lysekil 3,4 %. Då solcellerna är nätanslutna, kommer överskottet att förbrukas av 

andra förbrukningskällor inom gården, varför överskottet i sig inte utgör något 

problem.  

Fristående solceller 

Om traktor och solceller däremot inte är anslutna till elnätet, blir matchningen 

mellan solelproduktionen och laddningen av traktorn kritisk. Genom att utgå från 

respektive traktors genomsnittliga dygnsförbrukning har solcellsanläggningar 

dimensionerats som levererar motsvarande dygnsproduktion under en solfattig 

decembermånad (den månad när solcellerna producerar som minst). Lysekil 

behöver då 7,0 kWt, Skara 7,2 kWt, Rättvik 31,5 kWt och Rockneby 8,7 kWt.  

Trots de större anläggningarna blir underskottet avsevärt: Rättvik 43 %, Skara 45 

%, Rockneby 45 % och Lysekil 24 % (underskottet är beräknat som den mängd el 

som traktorerna inte får direkt från solcellerna dividerat med traktorernas totala 

elförbrukning). Det blir uppenbart att det är viktigt att ladda traktorn när solen 

skiner och med den effekt solcellerna för tillfället ger. Då vi inte har tillgång till 

vilka tidpunkter traktorerna har varit tillgängliga för laddning, är det svårt att 

bedöma potentialen i möjligheten att anpassa laddtillfällena. För enskilda månader 
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och veckor kan emellertid solinstrålningen avvika kraftigt från normalvärdena, 

vilket innebär stora utmaningar där en eltraktor förlitar sig på ett fristående 

solelsystem.  

Rekommendationen att djupurladda batterierna innan traktorn ställs på laddning är 

också försvårande. Potentiella laddmöjligheter kan missas i väntan på att 

batterinivån ska bli tillräckligt låg för att traktorn ska få laddas igen. Traktorns 

användningsmönster blir därmed helt avgörande; används den intensivt någon dag 

i veckan (varpå strömmen i batteriet används upp) kan den sedan stå och ladda till 

nästa vecka när den ska användas igen. Används den däremot lite varje dag (och 

inte får laddas mellan användningarna eftersom batteriet inte är tomt) blir det 

mycket problematiskt att hitta tid till laddning.  

Fristående solceller och batterilager 

Genom att introducera ett externt batterilager i systemet med endast solceller och 

en batteritraktor, försvinner behovet av att ladda traktorn just när solcellerna 

producerar el – den el som produceras under dagen kan sparas i batteriet och 

traktorn kan ladda kvälls- och nattetid. Med utgångspunkt från 

solcellsanläggningar dimensionerade för att klara traktorernas 

genomsnittsförbrukning i december, och ett externt batterilager på 17 kWh (17 

kWh är funnits vara den mängd ström som maximalt går åt per laddtillfälle) kan 

underskottet beräknas till: Rättvik 8 %, Skara 1 %, Rockneby 6 % och Lysekil 7 

%. 

Genom att planera användning och laddning av traktorerna utifrån solcellernas 

produktion, bör det vara möjligt att ytterligare minska underskottet. Eventuellt gör 

ledigheter över jul- och nyårshelgerna att traktorernas elförbrukning är något lägre 

under den mörkaste delen av året. Simuleringen avser dock ett normalt solår; de år 

december och januari är extra solfattiga, kommer underskottet sannolikt att vara 

utmanande att hantera.  

 

Resultatspridning och information 

Demonstration av ellastare har haft målgruppen lantbrukare. Planering och 

genomförande av aktiviteterna har genomförts i samarbete med aktuellt företag, 

Wacker Neuson/Weidemann centralt och dess lokala återförsäljare samt LRF:s 

regionkontor.  Återförsäljarnas kunder och LRF:s medlemmar har varit några av 

de större målgrupperna. Kommunikation har bland annat skett via nyhetsbrev, 

annonsering, sms, personliga vykort, på hemsidor och via personliga 

telefonkontakter. Det har varit en framgångsfaktor att kombinera demonstration 

av ellastaren med andra evenemang.  

Tabell 4. Informationsaktiviteter under projekttiden. 
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Aktivitet  Datum  Ort/Gård Antal 

deltagare 

Övrigt  

Energiförbrukningsförsök 

och demonstration  

6/11 

2016 

Jälla 

Naturbruksgymnasium, 

Uppsala  

2  

Säkerhetsutbildning och 

demonstration  

15/12 

2015 

Uddetorps 

Naturbruksgymnasium 

Utbildning av 

traktorköparna 

och 20-talet 

på demo  

 

Demonstration 7/4 Rättvik 25-tal  

Demonstration 15/3 

2016 

Langeland, Brastad, 

Lysekil 

3  

Demonstration vid 

kosläpp 

21/5 Dåveland 100-tals  

Demonstration i samband 

med Nöbbledagen 

11/6 

2016 

Nöbble gård, 

Rockneby, Kalmar 

100-tals på 

demo 

 

Monter av  Weidemann  29-

30/6 

2016 

Borgeby Fältdagar >>>  

Monter  av lokal 

återförsäljare? 

6-7/7 

2016 

Brunnby fältdag  >>>  

Ola P föredrag vid mässa 

i Norge  

12 aug Markens Gröde, Norge C:a 50-tal i 

publik 

 

     

 

Intresset för batteridriven lastmaskin har varit mycket stor. Vid de flesta 

demotillfällena har det varit väldigt mycket folk som passerat, ställt frågor 

provkört mm. Vid ett par tillfällen har det gått sämre, möjligen beroende på hur 

informationen spridits. Det är också tydligt att publiken är svår att nå. Det är en 

tröskel innan intresserade åker ända ut på en lantgård för att informera sig. Det går 

betydligt bättre om det sker i ett sammanhang där något mer finns att ta del av. Så 

har det varit på flera av aktiviteterna, till exempel kosläpp och invigning.  
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Figur 14.Maskinvisning i Rättvik 7:e april 2016  

Under den tid som projektet pågått så har ett stort antal intervjuer, reportage och 

tidningsartiklar publicerats. Det har varit ett påtagligt stort intresse från media för 

introduktionen av den här maskintypen i lantbruksmiljö. 

 

Marknadsläget vid projektets utgång 

Efterfrågan och försäljning har ökat succesivt under projektets gång. En tydlig 

ökning har därutöver blivit tydlig de senaste 4-5 månaderna. Det är framförallt 

intresse från lantbruk och någon kyrka som framträder. Kommuner och 

fastighetsförvaltningar har ofta önskemål om hytt och värme som inte den här 

batteridrivna kompaktlastmaskinen är utrustad med. Under det närmsta året 

kommer en uppgraderad modell med nytt batteri som har högre kapacitet och även 

laddningsaggregat integrerat i maskinen. 

Under året har några andra lastmaskinstillverkare valt att visa upp liknade 

produkter,till exempel Kramer och Avant. Dessa introduceras nu succesivt på 

marknaden. 
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Bilaga 1. Solel och eltraktor 

Traktorernas strömförbrukning 

Det är relativt stora skillnader i hur mycket ström traktorerna förbrukar på de olika 

gårdarna, troligen beroende på hur mycket dom används, men även typ av arbetsuppgift 

kan ha en påverkan. Rättvik använder traktorn mest och har en beräknade 

strömförbrukning på 1 380 kWh/år. Lysekil, som är den gård där traktorn används 

minst, beräknas förbruka 530 kWh per år, se Figur 15 nedan. 

 

Figur 15. Beräknad årlig elförbrukning för respektive gårds eltraktor.  

För alla gårdar är traktorernas strömförbrukning liten i förhållande till respektive gårds 

totala elförbrukning – som exempel förbrukar Rättvik ca 330 000 kWh/år, och traktorns 

del utgör då mindre än 0,5 %. Utifrån antagandet om en rörlig elkostnad på 0,5 kr/kWh, 

blir årskostnaden för el till respektive traktor: Lysekil 265 kr, Skara 290 kr, Rättvik 690 

kr, Rockneby 430 kr. Eventuell kostnad för effekttariff antas vara försumbart, men kan 

bli en viktig fråga vid en utökad elektrifiering av lantbruket.  

Datavalidering 

Traktorernas förbrukning har analyserats baserat på uppmätt 6-minuters medeleffekt 

från respektive traktors laddstation. Mätningarna påbörjades i början av 2016 och 

föreliggande analys bygger på data fram till och med september 2016. För vissa 

perioder saknas mättadata – troligen beroende på att mätutrustningen ej varit korrekt 
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ansluten. För de perioder har data använts från andra perioder där pålitliga mätvärden 

finns.  

På motsvarande vis har mätserien kompletterats för att simulera ett helt års förbrukning. 

Kompletteringen av mätdatat utgör en möjlig felkälla då vi ej vet exakt hur traktorerna 

laddats där mätningar saknas, samt att det kan finnas säsongsvariationer i hur 

traktorerna används som inte reflekteras i de ersättningsdata som använts. Under 

perioden februari till augusti har dock samtliga gårdar tillfredställande data och antalet 

timmar som saknar mätvärden är per gård: 

 Lysekil 9 % 

 Skara 2 % 

 Rockneby 22 % (exkluderas februari är siffran 10 %)  

 Rättvik 7 % 

Ytbehov, solceller 

Beräkningar har gjorts för att se hur mycket solceller som krävs på varje gård för att 

producera traktorernas årsbehov av ström. Beräkningarna utgår från en rakt sydvänd 

solcellsanläggning som lutar 30 grader och simuleringar har gjorts baserat på respektive 

gårds geografiska placering. Effekten är angiven som solcellernas toppeffekt (kWt), 

vilket är ett standardiserat sätt att mäta solcellers prestanda, som beskriver den effekt 

som själva solcellerna levererar under s.k. Standard Test Condition (STC). I 

verkligheten levererar en solcell sällan sin toppeffekt, utan effekten varierar beroende på 

solinstrålning, vinkel på instrålningen och solcellernas temperatur. När en årsproduktion 

simuleras är alla sådana faktorer med i beräkningarna, samt även faktorer så som 

nedsmutsning och att solcellerna vintertid under vissa perioder kan vara täckta av snö.  

För Lysekil krävs solceller med en effekt på, 0,54 kWt, Rättvik, 1,50 kWt, Rockneby, 

0,85 kWt och Skara 0,60 kWt. I bilden nedan illustrerar den streckade ytan hur stor 

solcellsyta som krävs för respektive gård. Jämförelsen är gjord mot ett typiskt 

villasystem som omfattar 12 solcellspaneler och har en effekt på ca 3 kWt.  
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Figur 16. På bilderna ovan är ett typiskt villasystem på 3 kW presenterat och den streckade ytan 
beskriver hur stor del av en sådan anläggning som behövs på respektive gård för att producera 
lika mycket ström som respektive traktor förbrukar. 

Som framgår av Figur 16 är det mycket små solcellsytor som krävs för att producera 

den ström traktorerna förbrukar.  Även för Rättvik, vars traktor har högst förbrukning, 

räcker det med en solcellsyta på ca 9,5 m
2 

(6 paneler). Om solcellerna istället är 

orienterade mot sydväst eller sydost ökar ytbehovet med ca 5–7 % och en variation i 

takvinkel påverkar också ytbehovet, men även det marginellt. 

Lantbruk har ofta goda möjligheter att göra kostnadseffektiva solcellsinstallationer på 

de stora takytor som ekonomibyggnaderna i regel erbjuder. Det är däremot sällan 

rationellt att installera system som är mindre än 20 kWt, och oftast är systemen betydligt 

större än så. Då systemstorlekarna som krävs för att försörja respektive traktor med el 

varierar från 0,5 kWt till 1,5 kWt, är det inte rationellt att bygga solceller endast för 

traktorernas skull. Skulle antalet eldrivna traktorer öka att även omfatta fälttraktorer så 

blir dock frågan högaktuell.  
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Laddcykler 

När och hur mycket traktorerna laddats har loggats och baserat på det har analyser 

gjorts av hur väl solcellernas elproduktion matchar laddningen av traktorerna. Man bör 

ha i åtanke att analysen är relativt trubbig, vilket man inser genom att beakta följande 

scenario: 

 En traktor ställs på laddning med ett tomt batteri sent en kväll när solcellerna har 

slutat producera ström. Batteriet laddas fullt under kväll och natt, och då solen 

inte skiner tas all el från nätet och räknas som underskott i analysen. 

 Traktorn står dock parkerad hela nästkommande dag, under vilket gårdens 

solcellssystem producerar el, men eftersom traktorn redan är fulladdad räknas 

hela solelproduktionen som ett överskott. 

Hur och när traktorn används har med andra ord en stor påverkan på vilka möjligheter 

som finns att nyttja solelproduktion till att ladda traktorn. Det här kan studeras mer i 

detalj, men då behövs data över när traktorerna används, hur mycket ström som åtgår 

vid respektive användningstillfälle och vid vilka tidpunkter traktorerna är tillgängliga 

för laddning. Dessa aspekter har inte studerats i denna rapport. 

Som framgår av figuren nedan så sker merparten av laddningen på eftermiddag och 

kvällstid. Rättvik, som använder traktorn mest, laddar i större utsträckning morgnar, 

förmiddagar men även mer nattetid, se Figur 17 nedan. I figuren har också kurvor lagts 

in som visar hur årsproduktionen från ett typiskt solcellssystem fördelas över dygnet. 

Det ger en indikation på hur väl laddcykler passar ihop med solelproduktion. Generellt 

kan konstateras att traktorerna laddas för sent på dygnet för att väl matcha solcellernas 

elproduktion. Rättvik laddar i och för sig mer på morgon och förmiddag, men har å 

andra sidan en stor del av laddningen förlagd till natten. 
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Figur 17. Blå staplar visar hur många kilowattimmar som laddats vid dygnets olika timmar. Den 
röda kurvan beskriver hur årsproduktionen av solel fördelas från ett typsikts solcellssystem. 

En annan viktig faktor är de laddinstruktioner som tillverkaren givit, som går ut på att 

batteriet ska laddas ur så mycket som möjligt mellan laddcyklerna. Instruktionerna är 

till för att optimera batteriernas livslängd och då bly-syrabatterier klarar relativt få 

laddcykler ät det troligtvis så att man vill minimera dessa. Ur ett användarperspektiv är 

det förmodligen en nackdel att ladda ur batterierna helt mellan laddtillfällena då det 

innebär att traktorn vid vissa tillfällen kommer att användas när batteriladdningen är låg, 

vilket medför en risk att strömmen tar slut innan ett arbetsmoment är avslutat. Det 

innebär också att traktorn eventuellt inte hinner laddas fullt eller till en tillräcklig nivå 

för att klara av nästa planerade arbetsmoment.  

I ett scenario där jordbruket elektrifieras i större skala kommer troligen modernare och 

lättare batteritekniker att krävas och exempelvis batterier baserad på litium teknik 

behöver inte djupurladdas mellan laddtillfällena, vilket innebär en ökad flexibilitet och 

bättre möjligheter att nyttja solelproduktion till traktorerna. 

Variation i solelproduktion 

Produktionen av el från solceller varierar stort över året i Sverige. Merparten av 

årsproduktionen infaller mellan april och september och under månaderna december 

och januari produceras bara en bråkdel av årsproduktionen, se Diagram 1 nedan. En 
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annan aspekt är att solelproduktionen variera med upp till +/- 30 % för enskilda platser 

och månader och mellan veckor inom samma månad, kan variationen vara än större. 

 

Diagram 1. Fördelning av årsproduktionen per månad för en typisk solcellsanläggnings i 
Sverige.  

För att utvärdera samverkan mellan laddning av traktorerna och produktionen från 

solceller har fyra olika scenarier belysts: 

 I Nätanslutna solceller. 

Solcellerna är anslutna till gårdens elnät vilket också traktorns laddstation är. 

Detta är den enkla och vanliga lösningen och förmodligen den lösning som 

kommer att dominera även framöver. 

 

 II Nätanslutna solceller och batterilager.  

Som ovan, men med ett batterilager anslutet till gårdens elnät som gör att solel 

som produceras dagtid kan sparas till andra tillfällen när solen inte lyser.  

 

 III Fristående solceller 

Solcellerna laddar traktorn direkt och laddstationen är inte ansluten till elnätet. I 

det här scenariot studeras om det är teoretiskt möjligt att ha ett isolerat system 

där solceller används för att direkt ladda traktorns batteri.  

 

 IV Fristående solceller och batterilager.  

Som scenariot ovan men med ett batterilager anslutet som solcellerna kan ladda 

upp när traktorn inte är ansluten till laddstationen. 
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I Nätanslutna solceller 

 

Figur 18. Bilden visar ett system med nätanslutna solceller och en eltraktor. Solcellerna ansluts 
till fastighetens elnät via en växelriktare. Eltraktorn laddas via en nätansluten laddregulator. I 
anslutningspunkten sitter en elmätare som mäter hur mycket el som köps från nätet och även 
hur mycket som matas ut de tider solcellerna levererar mer än vad som förbrukas innanför 
mätaren. 

Att ansluta solcellerna direkt till husets eller fastighetens elnät är det absolut vanligast 

sättet att tillgodogöra sig solel och är totalt dominerande både för kommersiella och 

privata investeringar. För nätanslutna solceller används all el som producerar i första 

hand av de apparater som finns innanför den anslutningspunkt som ansluter fastighetens 

eller byggnadens elsystem till överliggande elnät. Produceras ett överskott matas det ut 

på överliggande nät (och kan säljas), producerar solcellerna för lite för att täcka 

förbrukningen innanför anslutningspunkten, köps el från det överliggande elnätet.  

Solcellssystemet ansluts via en växelriktare som gör om likströmmen från solcellerna 

till växelström. Växelriktaren är i sin tur ansluten till elnätet och fungerar där som 

vilken annan elapparat som helst, med skillnaden att den producerar el istället för att 

konsumera. 

Genom att utgå från uppmätt elförbrukningarna från respektive gårds laddregulator har 

en timanalys gjort där simulerade solelproduktion matchats mot laddregulatorernas 

förbrukning. De tidpunkter när laddarna använt mer el än solcellerna producerat uppstår 

ett underskott och de timmar när solcellerna producerar mer el än traktorerna förbrukar, 

uppstår ett överskott.  

I Diagram 2 nedan framgår över- och underskott för respektive gård. Storleken på 

solcellssystemen har valts så att de på årsbasis producerar lika mycket el som respektive 
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gårds traktor beräknas förbruka, vilket är: Lysekil 0,54 kWt, Rättvik, 1,50 kWt, 

Rockneby, 0,85 kWt och Skara 0,60 kWt. 

 

Diagram 2. Ovan presenteras fyra diagram som beskriver energibalansen för respektive gårds 
solcellssystem och eltraktor. Exempelvis kan utläsas att Skara har en solcellsanläggning på 0,6 
kWt som producerar 579 kWh/år. Skaras traktor laddar 576 kWh/år och av elen som kommer 
från solcellerna används 48 kWh/år direkt av traktorn, överskottet blir 532 kWh. 

Den solel som används direkt till att ladda traktorernas batterier varierar mellan de olika 

gårdarna och är, räknat som del av totalt laddbehov, Rättvik 9,7 %, Skara 8,3 %, 
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Rockneby 7,0 % och Lysekil 3,4 %. Då solcellerna är nätanslutna och anläggningar är 

mycket små, kommer överskottet att förbrukas av andra förbrukningskällor inom gården 

varför överskottet inte är ett problem i detta scenario. Anledningen till att relativt lite 

solel används till laddning av traktorerna är för att dom i stor utsträckning laddas kvälls 

och nattetid, samt att när dom laddas så har laddregulatorn en högre effekt än vad 

solcellerna normalt producerar 

Genom att vända på resonmenaget och utgå från att varje gård installerar en 

solcellsanläggning på 20 kWt, (med motiveringen att mindre anläggningar knappast 

ekonomiskt rationell att installera), ökar andelen el som laddstationerna får direkt från 

solcellsanläggningarna till: Rättvik 39,1 %, Skara 61,5 %, Rockneby 58,9 % och 

Lysekil 34,6 %. En sådan anläggning producerar ca 18 MWh/år och bör inte heller 

leverera något nämnbart överskott för en typisk gård; d.v.s. gården kommer att förbruka 

all el internt och inget eller endast lite kommer att matas ut på överliggande elnät. 18 

MWh/år räcker för att försörja 13 traktorer i Rättvik, 32 i Skara, 24 i Rockneby och 37 

traktorer i Lysekil, vilket ytterligare understryker hur lite el traktorerna förbrukar.  

II Nätanslutna solceller med externt batterilager 

 

Figur 19. Bilden visar ett system med nätanslutna solceller, ett batterilager och en eltraktor. 
Solcellerna ansluts till fastighetens elnät via en växelriktare. Eltraktorn laddas via en 
nätansluten laddregulator. I anslutningspunkten sitter en elmätare som mäter hur mycket el som 
köps från nätet och även hur mycket som matas ut de tider solcellerna levererar mer än vad 
som förbrukas innanför elmätaren. 

I det här scenariot studeras hur ett batterilager påverkar samspelet mellan laddning av 

eltraktorerna och solelproduktionen.  
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Det huvudsakliga syftet med ett batterilager i ett nätanslutet system är möjligheten att 

spara eventuell överskottsel från solcellsanläggningar till tillfällen när underskott råder 

(ofta handlar det om att spara solel från dag till kväll/natt). Ekonomiskt kan ett batteri 

vara motiverat då det är dyrare att köpa el, jämfört med de intäkten som fås när 

överskottsel säljs – för köpt el är betalas en rörlig nätavgift och i vissa fall energiskatt 

(gårdar betalar dock i regel bara 0,5 öre/kWh i energiskatt). Med dagens el- och 

batteripriser går det dock inte att få ekonomi i en investering i ett batterilager.  

För samtliga gårdar är solcellsanläggningarna som krävs för att producera traktorernas 

årsbehov av el så små så att inget överskott kommer att uppstå (den solel som inte 

traktor förbrukar, förbrukas av andra enheter på gårdarna). Det finns därmed inget 

direkt motiv till att installera ett batterilager för de studerade gårdarna, varken 

ekonomiskt, tekniskt eller miljömässigt.  

Det som eventuellt skulle kunna motivera det är att det går snabbare att byta batteri 

jämfört med att ladda ett batteri, men den aspekten av användbarhet har inte studerats 

närmare. I scenario IV Fristående solceller och batterilager studeras dock batterilager 

närmare och där framgår hur underskottet varierar beroende på hur stort batterilager 

som installeras. 

 

 

I Enbart solceller 

 

Figur 20. Solceller är anslutna direkt till laddregulatorn som laddar traktorns batteri. 

I detta scenario studeras om det är teoretiskt möjligt att skapa ett isolerat system där 

solceller direkt laddar en traktor och vad det i så fall får för konsekvenser. Man inser 
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snart att det är stora utmaningar i en sådan lösning, eftersom solceller i Sverige 

producerar väldigt lite ström vintertid och det finns perioder när produktionen helt 

uteblir, exempelvis nattetid, men även då snö täcker panelerna under vintern.  

För Sveriges del får det här scenario anses teoretiskt då landets elnät är välutbyggt och 

pålitligt och förmodligen alla gårdar som har behov av en traktor är anslutna till elnätet 

– det finns därmed inte några direkta incitament eller fördelar med att sätta upp ett 

isolerat system där solceller laddar en eltraktor direkt. Med det sagt så är dock 

resonemanget intressant och för andra länder, med sämre elnät och/eller mer konstant 

solinstrålning, kan det här vara ett aktuellt scenario. 

I Diagram 3 nedan har det årliga underskottet för respektive gård beräknats baserat på 

simulerad solelproduktion och uppmätt laddata för respektive gård. 

Solcellsanläggningarna är dimensionerade för att på årsbasis täcka traktorernas 

laddbehov, vilket innebär följande effekter; Lysekil 0,54 kWt, Rättvik, 1,50 kWt, 

Rockneby, 0,85 kWt och Skara 0,60 kWt. Som framgår varierar underskottet mellan 90 

% - 97 %, vilket indikerar storleken på utmaningen med att endast förlita sig på 

solceller. 

 

Diagram 3. Använd el är den el som solcellerna producerar och som används direkt till att ladda 
traktorerna. Underskottet är mängden el som fattas. Solcellsanläggningarna har dimensionerats 
för att på årsbasis täcka respektive traktors elförbrukning vilket innebär följande effekter: Lysekil 
0,54 kWt, Rättvik, 1,50 kWt, Rockneby, 0,85 kWt och Skara 0,60 kWt. 
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Att dimensionera solcellsanläggningar som över året producerar lika mycket el som 

traktorerna förbrukar, innebär att anläggningarna kommer att producera ett överskott 

under sommaren och ett underskott under vintern. I Diagram 4 nedan illustreras det i 

form av dygnsmedelvärden från respektive gårds solcellsanläggning tillsammans med 

traktorernas genomsnittliga dygnsförbrukning. Som framgår räcker solcellernas 

genomsnittliga dygnsproduktion för att förse traktorerna med el ungefär under perioden 

mars till september.  

 

Diagram 4. Staplar och tabell beskriver respektive gårds solcellsanläggnings genomsnittliga 
dygnsproduktion ett normalår. De horisontella linjerna representerar traktorernas genomsnittliga 
dygnsförbrukning och är för respektive gård: Lysekil 1,5 kWh/dygn, Skara 1,6 kWh/dygn, Rättvik 
3,8 kWh/dygn och Rockneby 2,4 kWh/dygn. 

Värdena presenterade i Diagram 4 är dock genomsnittliga; solinstrålningen kan variera 

med upp till +/- 30 % för enskilda platser och månader. Genom att utgå från december 

och göra ett avdrag på 30 %, går det att beräkna hur stora solcellsanläggningar 

respektive gård behöver för att klara traktorernas dygnsbehov i december. Lysekil 

behöver då 7,0 kWt, Skara 7,2 kWt, Rättvik 31,5 kWt och Rockneby 8,7 kWt. Genom att 

skala upp solelproduktionen motsvarande de beräknade effekterna och matcha mot 

laddata från traktorerna, har underskott och använd el beräknats, se Diagram 5 nedan.  



 

 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
 

 

Diagram 5. Underskott och använd el när solcellsanläggningarna är dimensionerade för att 
producera traktorernas dyngsmedelförbrukning under en decembermånad med 30 % sämre 
produktion än en december ett normalår. Följande storlek på solcellsanläggningarna har 
antagits: Lysekil 7,0 kWt, Skara 7,2 kWt, Rättvik 31,5 och Rockneby 8,7 kW. Observera att 
soldata har använts motsvarande ett normalår. 

Trots att solcellsanläggningarna dimensionerade för att klara december ett solfattigt år 

blir underskotten relativt stora. Beräkningarna utgår dock från de nätanslutna laddarna 

som alltid laddar med effekten 3,6 kW. Det är möjligt att det funnits tid till att ladda 

med en lägre effekt och vid andra tidpunkter som bättre passat solcellerna, något som 

kan minska underskottet avsevärt. Hur traktorn används och när den kan laddas är 

kritiskt för möjligheten att ladda direkt med solel; används traktorn främst tidiga 

morgnar samt sen eftermiddag, kan den stå och ladda när solen ger som mest, men 

används den dagtid blir möjligheterna att matcha solelproduktionen betydligt sämre.  

Rekommendationen att ladda ur batterierna helt innan traktorn ställs på laddning 

försvårar också detta scenario, då potentiella laddmöjligheter missas i väntan på att 

batterinivån ska bli tillräckligt låg. Traktorns användningsmönster blir helt avgörande; 

används den intensivt någon dag i veckan (varpå strömmen i batteriet används upp) kan 

den sedan stå och ladda till nästa vecka när den ska användas igen. Används den 

däremot lite varje dag (och inte får laddas mellan användningarna eftersom batteriet inte 

är tomt) blir det mycket problematiskt att hitta tid till laddning.  
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Om solceller dimensioneras för att klara en solfattig decembermånad, kommer ett 

avsevärt överskott att genereras. Överskottet har inte analyserats närmare, men är inget 

problem i sig. Ett stort överskott kan dock försämra lönsamheten i investeringen, men 

förmodligen är detta scenario endast aktuellt när det inte finns tillgång till ett elnät, och 

då ska kostnaden för solcellslösningen ställas mot andra alternativa lösningar. Ett 

solcellssystem med en effekt på 7 kWt kostar nyckelfärdigt ca 120 000 kr (ex. moms) 

och 30 kWt i storleksordningen 420 000 kr (ex. moms).  

IV Fristående solceller och batterilager 

 

Figur 21. Solceller är anslutna till en laddregulator som både kan ladda ett externt batteri samt 
ladda traktorns batteri. När solcellerna inte producerar kan traktorn laddas med ström som finns 
i det externa batteriet. 

Detta scenario innebär också ett system som är fristående från elnätet, men till skillnad 

från scenario ovan har ett externt batteri anslutits till solcellerna. Det ökar flexibiliteten 

då traktorn inte behöver stå och ladda just när solcellerna producerar el – strömmen kan 

sparas i batteriet och traktorn laddas när det passar in i arbetsrutinerna. En annan viktig 

fördel är att laddeffekten inte är beroende av hur mycket solcellerna för tillfället 

producerar; så länge det finns ström i batteriet kan traktorn laddas med den effekt 

laddregulatorn ger, vilket är 3,6 kW i denna studie.  

Ett externt batteri kan både vara stationärt eller ett som går att byta mot traktorns batteri. 

Då de batterilager som simulerats ej kräver djupurladdning mellan uppladdningarna, är 

detta scenario främst applicerbart på ett stationärt externt batteri. En fördel med att byta 

batteri kan annars vara att det går fortare (storleksordningen minuter) än att ladda ett 

batteri (storleksordningen timmar). Å andra sidan är det mindre arbete förknippat med 
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att ladda en traktor (det är bara att ansluta en sladd). Skillnaden i att byta respektive 

ladda batteri har inte studerats närmare i detta arbete. 

I Diagram 6 nedan framgår använd el och underskott för respektive gård, när ett batteri 

med kapaciteten 12 kWh har antagits. Solcellsanläggningarna har dimensionerats för att 

leverera traktorernas årsbehov av el vilket innebär: Lysekil 0,54 kWt, Rättvik, 1,50 kWt, 

Rockneby, 0,85 kWt och Skara 0,60 kWt. Underskottet varierar mellan 42% - 45%, 

vilket kan jämföra med motsvarande anläggningar utan batterilager, där underskotten 

var mellan 90% - 97% (Diagram 3).  

Cykeleffektivitet har satts till 80 % vilket innebär att om solcellerna laddar batteriet med 

10 kWh el kan 8 kWh tillgodogöras i laddregulatorn. I- och urladdningseffekten har 

antagits till hälften av batteriets lagringskapacitet, d.v.s. ett batteri med kapaciteten på 

12 kWh kan laddas/urladdas med effekten 6 kW (så länge som effekten är högre än 

både laddregulatorns- och solcellernas effekt är den inte begränsande).  

 

Diagram 6. Underskott för de studerade gårdarna då solcellsanläggningar dimensionerade för 
att klara respektive traktors årsförbrukning och med ett externt batterilager på 12 kWh. 

I Diagram 7 nedan studeras hur de externa batteriernas lagringskapacitet påverkar 

storleken på underskottet för de olika gårdarna. Desto större batteri desto mindre 

underskott, men för stora batterier planar kurvan över underskottet ut, beroende på att 

det krävs mycket stora batterier för att spara sommarens elöverskott till vintern. 

Diagrammet indikerar att ett batteri i storleksordningen om 10 - 20 kWh utgör en bra 
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avvägning; underskottet har minskat markant samtidigt som ytterligare ökning av 

batteristorleken inte får så stor påverkan.  

 

Diagram 7. Underskott som funktion av batteriets storlek. Den horisontella axeln beskriver 
batteriets storlek, och vertikala över- och underskott i kWh/år. Solcellsanläggningar är 
dimensionerade för att klara respektive traktors årsförbrukning. 

Om solcellsanläggningarna istället optimeras för att leverera traktorernas dygnsbehov 

en solfattig decembermånad (Lysekil 7,0 kWt, Skara 7,2 kWt, Rättvik 31,5 kWt och 

Rockneby 8,7 kWt, (se scenario: I Enbart solceller) minskar underskottet för samtliga 

gårdar till under 10 % för batteristorlekar på över 15 kWh, se Diagram 8 nedan. 
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Diagram 8. Underskott som funktion av batteriets storlek. Den horisontella axeln beskriver 
batteriets storlek, och vertikala över- och underskott i kWh/år. Solcellsanläggningar är 
dimensionerade för att klara traktorernas dygnsmedelförbrukning under en solfattig 
decembermånad (Lysekil 7,0 kWt, Skara 7,2 kWt, Rättvik 31,5 kWt och Rockneby 8,7 kWt) 

Genom att studera enskilda laddcykler framgår att laddregulatorerna ofta förbrukar upp 

till ca 17 kWh per laddtillfälle. Skillnaden mellan traktorns batterikapacitet (14,4 kWh) 

och laddcykler på 17 kWh bör bero på verkningsgraden i laddprocessen, som då kan 

beräknas till ca 85 % (detta har dock inte studerats närmare). I diagrammet nedan 

presentera underskottet per gård när det externa batteriet har storleken 17 kWh. Skaras 

underskott är då endast 1 % och de andra gårdarna ligger inom intervallet 6–8%.  
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Diagram 9. Underskott vid ett externt batteri med lagringskapaciteten 17 kWh. 
Solcellsanläggningar är dimensionerade för att klara traktorernas dygnsmedelförbrukning under 
en solfattig decembermånad (Lysekil 7,0 kWt, Skara 7,2 kWt, Rättvik 31,5 kWt och Rockneby 
8,7 kWt). 

Genom att planera användning och laddning av traktorerna utifrån solcellernas 

produktion, bör det vara möjligt att ytterligare minska underskottet. Eventuellt gör 

ledigheter över jul- och nyårshelgerna att traktorernas elförbrukning är något lägre 

under den mörkaste delen av året. Simuleringen avser dock ett normalt solår; de år 

december och januari är extra solfattiga, kommer underskottet sannolikt att vara 

utmanande att hantera.  

Storskalig elektrifiering av lantbruket 

I studien kan konstateras att en inomgårdstraktor förbrukar så små mängder el att 

påverkan på en gårds elförbrukning är ytterst marginell. Med den snabba 

batteriutveckling som nu sker inom framförallt elbilsindustrin, är det sannolikt att även 

fälttraktorerna kommer att elektrifieras. I ett sådant perspektiv blir lokal solelproduktion 

högintressant eftersom elförbrukningen från fälttraktorerna blir betydande. 

Rättvik gör totalt av med 45 000 liter diesel per år. Med antagandet att den 

genomsnittliga verkningsgraden i dieseltraktorerna är 30 % motsvarar det ett 

energibehov på 135 000 kWh/år (45 000 liter * 10 kWh/liter* 30 % i verkningsgrad). 
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Om verkningsgraden för en eltraktor, inklusive laddning av batteriet, antas till 85 %, 

krävs ca 160 000 kWh per år i elström.  

I bilden nedan presenteras en förenklad modell över byggnaderna på lantbruket i 

Rättvik. De två största taken har försetts med solceller som totalt har en effekt på 190 

kWt. Årsproduktionen för de två anläggningarna är beräknad till 160 000 kWh; den 

mängd el som har uppskattats krävas för att ersätta gårdens totala dieselförbrukning.  

 

Figur 22. Modell över Rättviks gård med ett urval av byggnader. På de två största taken har 
solcellsanläggningar installerats som per år producerar ca 160 000 kWh. 

I ett framtida elektrifierat lantbruk är det med andra ord möjligt att lokalt producera all 

den el som en gård förbrukar. Solcellernas elproduktion bör matcha fälttraktorernas 

behov relativt väl eftersom odlingssäsongen, och därmed traktorernas arbete, är förlagd 

till den ljusa delen av året när solcellerna producerar som bäst. Matchningen av 

solelproduktion och ett framtida elektrifierat lantbruk är intressant att studera vidare. 
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Bilaga 2 

Svarsformulär Batteritraktor 3 

 

Gårdarnas bokstavsförklaring: 

A B C D E 

Dåveland Brastad Nöbble Rättvik Uddetorp 

 

Att använda 

1. Vilka är de främsta arbetsuppgifterna för din elmaskin? 

A. Utfodring, rundbalar, ensilage och gårdsarbete. 

B. Transport av foder & rundbalar, utgödsling och djupströbädd. 

C. Utgödsling av ströbädd & städning av foderkök. 

D. Putta åt sidorna i fodergång, hämta ensilage med skopa och tömma 

djupströbädd. 

E. Bära ensilage- och halmbalar, utgödsling av djupströ i kalvboxar och 

småarbeten på gården.   

 

2. Utför du samma uppgifter som du utförde tidigare med den maskin som du fasat 

ut? 

A. Ja, den utfasade var en Avant 528. 

B. Nej, har utvecklat andra metoder. 

C. Nej, nybyggt stall leder till nya uppgifter 

D. Weidemann är lite starkare, annars i stort sett samma uppgifter. 

E. Inte helt. Weidemann är lite större och kommer inte åt överallt. 

 

3. Finns det uppgifter som du gör nu som du inte kunde utföra tidigare? 

A. Elen är lite starkare, kan därför ta fler redskap med SMS-fäste. 

B. Ja, eftersom den är så mycket mindre än en lantbrukstraktor. 
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C. Ja, städa foderköket. Vi kommer in i utrymmen där det tidigare var för 

trångt. 

D. Lyfta tyngre pallar. 

E. Undervisningen går lättare pga. tystnaden. Mer uppgifter pga. smidighet 

och styrka. Har tagit uppgifter från den större CAT.  

 

4. Finns det tvärtom uppgifter som du inte kan utföra nu, som du gjort tidigare? 

A. Nej. 

B. Nej, inte inomgårds. 

C. Nej, den nya maskinen är ett komplement, inte ersättning. 

D. Nej. 

E. Uppgifter i trånga utrymmen, såsom på foderbord. 

 

5. Hur upplever du skillnaden i ljud? Högre, lägre, annan frekvens? 

A. Lägre ljud. Det är störst skillnad för personen bredvid traktorn. 

B. Lägre. 

C. Betydligt lägre. 

D. Lägre. 

E. Stor skillnad, den gamla hade en mer ettrig ljudbild. Eftersom det ofta är 

mycket folk i närheten är tystnaden betydelsefull.  

 

6. Hur reagerar djuren på maskinens ljud? 

A. Har aldrig brytt sig. 

B. I början var den "obehaglig", nu har de vant sig. 

C. De reagerar inte alls. 

D. Första gången var det nytt. 

E. De bryr sig inte alls. 

 

7. Skulle du egentligen behövt en maskin i annan storlek om den funnits i 

elversion? 

A. Nej, den här är rätt. 

B. Nej. 

C. Nej, storleken är rätt, den ska klara en rundbal. 
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D. Nej inte den här, men hade det funnits en större teleskopmaskin med 

batteridrift så hade jag gärna valt en sådan. 

E. Den är rätt, men skulle gärna byta ut en större maskin (CAT) också. 

 

8. Vad är din strategi för laddning? Alltid fylla på för uppladdat batteri, eller ladda 

när batteriet närmar sig tomt? 

A. Laddar när gul lampa har tänts eller om särskilt behov finns dagen efter. 

B. Laddar när mätaren har gått ner till gult. 

C. Ingen uttalad strategi. Att ladda lite i förebyggande syfte beroende på 

nästa dags arbete. 

D. Laddar när batteriet är tomt. 

E. Kopplar alltid in maskinen när det står. 

 

9. Är batteriets lagringskapacitet en begränsning för det arbete du avser utföra? 

A. Nej, det fungerar bra. 

B. Nej. 

C. Nej. 

D. Nej. 

E. Nej. 

 

10. Hur har anställda och andra hjälpförare reagerat på den nya maskintekniken? 

A. De anser att det är trångt i hytten, trångt för fötterna. Annars är de nöjda 

med tystnaden. 

B. Gillas. 

C. Positivt. 

D. Positiva. Tjejerna kör gärna den här utan motor. 

E. Väldigt positivt. 

 

Att underhålla 

1. Är det mer eller mindre servicebehov för den här elmaskinen än för den tidigare  

dieselmaskinen? 

A. Ingen större skillnad. 

B. Mindre. 
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C. Nej, ingen skillnad. 

D. Likvärdigt. 

E. Mindre. 

 

2. Fungerar det bra att fylla på vatten? 

A. Ja det fungerar, men det går åt väldigt lite. 

B. Ja, det går åt väldigt lite vatten. 

C. Ja, men det behövs inte särskilt ofta. 

D. Fungerar bra. Vattenåtgången är liten. 

E. Ja. 

 

3. Har du haft några haverier som krävt reparationer? 

A. Nej, inget. 

B. Nej, men en planerad ombyggnation av kylningen för motorn har utförts 

på alla dessa maskiner. 

C. Ja, laddstationen har bytts ut en gång. 

D. Nej. 

E. Det var något larm som signalerade. 

Ekonomi 

1. Enligt dina val vid köp/investering,  hur mycket mer anser du att maskinen 

kostade i förhållande till alternativet dieselmaskin? 

A. Blev billigare än budet på Avant. 

B. Det fanns inget aktuellt alternativ. 

C. Ca. 50 000 kr. 

D. 50 000 kr. 

E. 50 000 kr. 

 

2. Enligt dina beräkningar hur lång tid tar det innan investeringen ger payback? 

A. ? 

B. ? 

C. Ca. 4 år. 

D. ? 

E. Har inte räknat på det. 
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3. Hur mycket diesel har du lyft bort genom att köra den här elmaskinen? 

A. 1 m
3
 

B. – 

C. Ca. 1,4 m
3
 

D. Ca. 600 liter 

E. – 

 

4. Var ekonomin betydelsefull i valet elmaskin? 

A. Ja 

B. Ja 

C. En av parametrarna. 

D. Nej 

E. Nej 

 

5. Vilken faktor ser du som betydelsefullast, rangordna nedanstående egenskaper 1 

till 5 med 1 som mest betydelsefull. 

a. Ekonomi 

b. Klimat 

c. Närmiljö (inga avgaser) 

d. Ljud 

e. Maskinens tekniska egenskaper 

Gård\Alternativ 1 2 3 4 5 

A Ljud Närmiljö Ekonomi Klimat Tekniska eg. 

B Tekniska eg. Närmiljö Klimat Ekonomi Ljud 

C Klimat Närmiljö Tekniska eg. Ljud Ekonomi 

D Närmiljö Ljud Klimat Ekonomi Tekniska eg. 

E Klimat Närmiljö Ljud Tekniska eg. Ekonomi 

 

6. Skulle du göra om samma investering idag om du stod inför samma val? 

A. Ja 

B. Ja 
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C. Ja 

D. Ja 

E. Ja 
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Bilaga 3  

Ljudmätning för maskiner inom batteritraktor 3 

Plats och Maskin  Datum & tid DbA DbC 
Snabb  
(DbA) 

Långsam  
(DbA) min max Bakgrundsnivå 

Swenzén Rockneby, innomhus 16-11-23 63 68 
 

63 60 75 inomhus 

Swenzén Rockneby, utomhus, weidemann 1160 e 16-11-23 66 
   

62 84 42 

Swenzén Rockneby, utomhus Volvo lastmaskin disel 16-11-23 
  

82 80 64 83 
 Aronsson Dåveland, utomhus, Weidemann 1160 e  16-11-24 70 70 75 77 64 77 44 

Aronsson Dåveland, utomhus, CaseIH 105, lantbrukstraktor 16-11-24 90 93 95 89 69 95 
 Hogmalm, Brastad. utomhus, Weidemann 1160 e 16-11-24 70 70 70 70 63 84 31 

Hogmalm, Brastad. utomhus, MasseyFerguson lantbrukstraktor 16-11-24 85 97 
 

83 76 93 
 Uddetorpsgymnasiet, utomhus, Weidemann 1160 e 16-11-25 69 79 77 72 55 77 52 

Uddetorpsgymnasiet, utomhus, Caterpillar lastmaskin 16-11-25 82 
 

82 84 59 85 
 Samuelsson Rättvik,  inomhus, Weidemann 1160 e 16-11-30 65 82 

  
60 69 65 
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