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Abstract 

Solbruket: Batteries for Increased Solar Electricity 

Production in Modern Agriculture 

The potential for solar power production in the Swedish agriculture is significant but is 

highly limited by the capacity in the low-voltage grid. The use of battery storages may 

be a possibility to increase the self-consumption of solar power and reduce the power 

exchange to the grid, and thereby avoid expensive grid reinforcements.  

In order to build knowledge about both technical and user-related possibilities and 

challenges with grid-connected battery storages for Swedish farms with PV, RISE and 

Vattenfall have built a pilot plant on a farm in Hälsingland and conducted two 

sociotechnical studies with interviews and questionnaires concerning obstacles, drivers 

and benefits associated with battery storages, as they are perceived by Swedish farmers 

at present.     

The results point at a number of challenges for battery storages to become an attractive 

investment for farmers, which include: 

- Reliability: lifetime and performance of the battery technology is unclear.  

- Economy: profit versus investment costs.  

- Long-term storage: seasonal storage of energy is perceived as more attractive 

than short-term storage.  

- Supporting backup power: an added value that may motivate higher investment 

costs.   

- Climate and environmental benefits: important aspects that are unclear for the 

present battery technology.  

These challenges need to be addressed in technical system solutions, services and 

business models in order to motivate this particular group to invest in battery storages 

to complement their existing PV power plants.   

The results from the pilot plant also points at a number of practical benefits and 

possibilities associated with the system solution. Apart from creating value by cutting 

power peaks and enable increased self-consumption of solar power, the farmers 

appreciate the increased convenience provided by the batteries. Since the battery 

storage cuts the highest power peaks and thereby reduces the risk of local power 

failures, it is no longer crucial when in time power-consuming equipment is used. This 

offers a new flexibility in the daily routines. The main economic benefit raised by the 

farmers is the possibility of a lower fuse subscription.  

The results from Solbruket provide increased knowledge about farmers with PV and 

how battery storages can create value for the specific target group. This knowledge can 

be used by product and services developers to develop attractive technical solutions, 

services and business models targeting the specific market. However, it is crucial to 

keep in mind that the battery technology is perceived as immature, and that an 

investment is regarded as a significant risk. Only when there is balance between 

technical maturity and investment costs, it is reasonable for the consumer to consider 

different business models. 
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Förord 
Arbetet som beskrivs i denna rapport har genomförts inom ramen för 

Energimyndighetens program SamspEL.  

Projektet Solbruket har genomförts i nära samverkan mellan RISE och Vattenfall, där 

Vattenfall främst har ansvarat för att med huvudsakligen egna resurser bygga upp och 

utvärdera den tekniska funktionen hos en demonstrationsanläggning med batterilager 

kopplat till solel på ett lantbruk i Hälsingland. Oberoende forskningsstudier kring 

användarvänlighet samt hinder och drivkrafter för batterilager inom det svenska 

lantbruket har genomförts av RISE.    

Vårt största tack går till Eva och Henrik, ägare av lantbruket Vallsänge i Hälsingland. 

Tack för att ni tålmodigt har ställt upp både under installationen av batterilagret och 

bidragit med era tankar och erfarenheter till forskningsstudien.  

Tack också till projektets referensgrupp som har kommit med inspel till utformning av 

projektaktiviteter och feedback på framtagna resultat. Referensgruppen har bestått av 

Niklas Bergman från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Johan Nykvist från Solar 

Region Skåne, Ronnie Hollsten från Energigården och Carolina Dolff från Kraftsamling 

Smarta Nät. Ett stort tack går även till Jon Persson och Ola Pettersson på RISE som 

båda har lett projektet under perioder.  

Tack till Energimyndigheten som har finansierat Solbrukets två användarstudier, vilka 

även har medfinansierats av Vattenfall. Projektet har även delfinansierats med stöd av 

Naturskyddsföreningen som genom försäljning av Bra Miljöval-el har finansierat delar 

av demonstrationsanläggningen inom projektet.   

 

Uppsala, december 2018 

 

Magdalena Boork, RISE (projektledare) 

Anna-Lena Lane, RISE  

Annika Larsson, Vattenfall 
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Sammanfattning 
Potentialen för solelproduktion i det svenska lantbruket är betydande, men begränsas 

kraftigt av kapaciteten i dagens lågspänningsnät. Användning av batterilager kan vara 

en möjlighet för att öka egenkonsumtionen av solel och minska effektutbytet mot nätet, 

för att därigenom undvika kostsamma elnätsförstärkningar.    

För att bygga en kunskapsbas kring både tekniska och användarrelaterade möjligheter 

och utmaningar för nätanslutna batterilager inom svenska lantbruk med solel har RISE 

och Vattenfall inom projektet Solbruket dels byggt upp en pilotanläggning på ett 

lantbruk i Hälsingland, dels genomfört två sociotekniska studier med intervjuer och 

enkäter kring hinder, drivkrafter och nyttor med batterilager så som de upplevs av 

svenska lantbrukare idag.  

Resultaten pekar på en rad utmaningar för att batterilager ska bli en attraktiv 

investering för dessa lantbrukare, vilka inkluderar: 

- Tillförlitlighet: livslängd och prestanda hos dagens batteriteknik är oklar. 

- Ekonomi: vinster kontra investeringskostnader.  

- Långtidslagring: säsongslagring av energi upplevs som mer attraktivt än 

korttidslagring. 

- Stödja reservkraft: ett mervärde som eventuellt kan motivera högre 

investeringskostnad.  

- Klimat och miljönytta: viktig aspekt som är oklar för dagens batteriteknik.   

Dessa utmaningar behöver bemötas i tekniska systemlösningar, tjänster och 

affärsmodeller för att motivera den här gruppen att investera i batterilager till sin 

befintliga solelanläggning.  

Resultaten från pilotanläggningen pekar även på en rad praktiska nyttor och 

möjligheter med systemlösningen. Förutom att skapa nytta genom att kapa 

effekttoppar och erbjuda möjlighet till ökad egenanvändning av den producerade 

solelen upplever lantbrukarna ett värde i den ökade bekvämlighet som batterilagret 

tillhandahåller. Genom att batterilagret kapar de högsta effekttopparna, och därmed 

minskar risken för lokala strömavbrott, är det inte längre avgörande när i tiden 

effektkrävande utrustning används. Detta skapar en ny flexibilitet i de vardagliga 

rutinerna. Den ekonomiska nyttan som lyfts fram handlar framför allt om möjligheten 

till ett lägre säkringsabonnemang.  

Resultaten från Solbruket tillhandahåller en ökad kännedom om målgruppen 

lantbrukare med solel och på vilka sätt batterilager kan skapa värde för gruppen. Denna 

kunskap kan användas av produkt- och tjänsteutvecklare för att ta fram attraktiva 

tekniska lösningar, tjänster och affärsmodeller riktade till den specifika marknaden. 

Det är dock viktigt att beakta att batteritekniken inte upplevs som mogen, utan att 

investeringen ses som ett väsentligt risktagande. Först när balans mellan teknikmognad 

och investeringskostnad uppstår är det rimligt att konsumenten kan ta ställning till 

olika affärsmodeller. 
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1 Bakgrund  
Det svenska energisystemet går mot alltmer förnybar elproduktion, såsom solel och 

vindkraft. Därmed växer andelen produktion som inte är styrbar och i motsats till de 

traditionella centraliserade kraftproduktionsanläggningarna sker produktionen lokalt 

på många olika platser. Detta gör att stabiliteten i elsystemet som helhet och i lokala 

elnät påverkas.  

Potentialen för solel i det svenska lantbruket är stor, både rent tekniskt och på grund av 

att lantbrukare som förvaltare av levande naturresurser ofta har starkt engagemang för 

miljöarbete och för att skapa stabila och långsiktigt fungerande verksamheter. I en 

tidigare studie uppskattades den teoretiska potentialen för solel bland Sveriges cirka 

80 000 lantbruk till närmare 162 TWh per år (Norberg m.fl., 2015). I dagsläget 

begränsas dock möjligheten att realisera denna potential kraftigt av bland annat 

regelverk, ekonomiska förutsättningar och ofta svaga lokala elnät. Omfattande 

utbyggnad av solel på landsbygden skulle kunna leda till en överbelastning på nätet, 

vilket i sin tur skulle kräva omfattande förstärkning av lågspänningsnätet (Lingfors 

m.fl., 2015). För att undvika en sådan kostsam utbyggnad av elnätet skulle ökad 

egenkonsumtion av den producerade solelen vara fördelaktig. Genom lastinventering 

och uppmätta lastprofiler på ett flertal gårdar kan det dock konstateras att lasterna och 

deras fördelning över dagen skiljer sig markant beroende på verksamhet, samt att 

relativt få laster är flexibla i tid, särskilt då detta skulle kunna inverka negativt på 

djurvälfärden. (Norberg m.fl., 2015) Sådana icke flyttbara laster inkluderar bland annat 

ventilation och uppvärmning av lokaler samt mjölkutrustning. Därmed torde batterier 

kunna vara ett alternativ till efterfrågeflexibilitet genom att möjliggöra både ökad 

egenanvändningen av lokalproducerad el, minskade toppar i effektutbytet med elnätet 

och stabilisering av det lokala lågspänningsnätet (Fitzgerald m.fl., 2015). 

För elnätsägaren innebär användning av lokala batterilager att förutsättningarna för att 

jämna ut laster och därmed bidra till ett mer robust och kostnadseffektivt energisystem 

ökar. Elnätet behöver inte kunna hantera lika höga effekter och fler anläggningar kan 

anslutas till elnätet utan kostsamma nätförstärkningar. När solelanläggningar ligger 

långt ut i lågspänningsnätet kan dessutom nätförlusterna minskas genom att den lokalt 

producerade elen även förbrukas på plats, och motsvarande mängd el därmed inte 

behöver transporteras långa sträckor i elnätet.  

Det händer mycket inom området energilagring i batterier, både inom akademi och 

näringsliv. Utvecklingen av huvudsakligen litiumbaserade batterier går fort och drivs 

till stor del av en allt större marknad för elfordon. I takt med att prestanda, säkerhet 

och miljöaspekter förbättrats, samtidigt som priserna faller, blir också distribuerade, 

nätanslutna korttidslager i form av litiumbatterier en av möjligheterna för att kunna 

öka andelen förnybar energi i elnätet.   

Teknik, regelverk och ekonomiska förutsättningar utvecklas för att möjliggöra 

korttidslager i elnätet. Regeringen stödjer utvecklingen bland annat genom ett 

investeringsstöd för nätanslutna batterier med syfte att öka egenanvändningen av 

lokalproducerad el (Hjalmarsson, 2016). Energikommissionen har också beskrivit 

batterier som ett komplement till efterfrågeflexibilitet, liksom att en ökad 

lagringskapacitet i elnätet är nödvändig för att möjliggöra en avsevärd utbyggnad av 
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solelproduktionen från 0,1 TWh till 20 TWh (Energikommissionen, 2017). Vidare har 

Elsäkerhetsverket på uppdrag av regeringen genomfört en studie kring 

elsäkerhetsaspekter för distribuerade nätanslutna batterier (Falemo, 2016) medan 

RISE har studerat risker med olika moderna energilagringsteknologier med särskilt 

fokus på brandrisker (Lönnermark, 2018). Samtidigt har elkraftbranschens 

intresseorganisation Power Circle koordinerat en potentialstudie kring nätanslutna 

batterier i en svensk kontext, huvudsakligen för boenden av olika typer (Hansson, 

2016). Studien visar både på möjligheter för den enskilda fastighetsägaren, nyttor på 

systemnivå och sådana utmaningar som ökad användning av batterier kan leda till för 

elnätsbolagen. Vidare studerar forskargrupper vid olika svenska universitet 

grundläggande aspekter av batterier i kombination med solel, samt systemens 

interaktion med elnätet (Nyholm m.fl., 2016; Luthander, 2018; Luthander m.fl., 2016). 

Även solenergibranschen visar ett stort intresse för batterilösningar, både för de 

svenska företag som utvecklat och säljer produkter, men även för kunskapsinhämtning 

från exempelvis Tyskland, som har implementerat långt mycket fler nätanslutna 

batterier än Sverige.  

Som en konsekvens av att antalet installationer av nätanslutna distribuerade 

batterilager i Sverige ännu är få är även erfarenheten av dimensionering, projektering 

och användning av enstaka batterier i elnätet relativt begränsad. De potentiella nyttor 

för elnätet och det lokala energisystemet som vanligen lyfts fram är exempelvis 

balansering och reglering av elnätet, lasttoppsminskningar, minskade förluster, 

justering av säkringsabonnemang etc. (se t.ex. Widegren, 2016; Energikommissionen, 

2017; Hansson, 2016). Dessa behöver demonstreras och detaljerna kring hur ett batteri 

ska utformas och styras för att skapa maximalt värde både för enskild prosument och 

energisystemet behöver testas i fält.  

Flera studier pekar på att det med dagens kostnader för batterilager är svårt att räkna 

hem investeringen, men att snabbt fallande marknadspriser kommer att ändra 

förutsättningarna (t.ex. Kristoffersson & Norlander, 2018; Nordling m.fl., 2015). När en 

produkt, i det här fallet batterilager, blir ekonomiskt lönsam, blir det allt viktigare att 

förstå vad målgruppen värdesätter och vilka nyttor den ser med att investera i 

produkten. För att kunna utveckla och utforma tekniska lösningar, tjänster, 

affärsmodeller och specifika marknader, som skapar värde och tillgodoser både 

leverantörens och konsumentens behov, är det väsentligt att förstå målgruppen och 

dess förutsättningar, liksom vilka hinder, drivkrafter och nyttor som målgruppen 

upplever med den specifika lösningen. 

Under hösten 2016 genomförde Vattenfall tillsammans med RISE en förstudie kring 

förutsättningarna för nätkopplade batterier inom lantbruk med befintlig 

solelinstallation. Förstudien berörde bland annat frågor kring dimensionering av 

batteri i relation till solelproduktion, elförbrukning och lastprofil, samt en utredning av 

vilken typ av lantbruksverksamhet som har bäst förutsättningar att dra nytta av ett 

batteri för ökad användning av egenproducerad solel och minskade toppar i 

effektutbytet med elnätet. Förstudien innebar en initial kunskapsuppbyggnad som 

sedan låg till grund för utformningen av projektet Solbruket och särskilt den 

pilotinstallation som Vattenfall därefter genomförde och som även är föremål för delar 

av forskningsprojektets användarstudier. Pilotinstallationen av ett batterilager kopplat 

till befintlig solelanläggning syftade till att öka förståelsen för hur anläggningar av 

denna typ fungerar i praktiken, belysa användarens behov vid installation och 
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användning av anläggningen, samt att utvärdera användarupplevelsen och nyttor med 

systemlösningen i praktiken.   

Inom projektet Solbruket adresseras lantbrukare för implementering av 

batteritekniken i kombination med befintliga anläggningar för solelproduktion långt ut 

i lågspänningsnätet. Lantbruk har ofta en relativt stabil verksamhet och stabila 

ägarförhållanden, utan formella krav på kortsiktig avkastning. Samtidigt måste 

lantbruket hantera låg lönsamhet och att avkastningen starkt påverkas av variationer i 

väderlek mellan olika år.  

Lantbrukare är ofta kreativa entreprenörer med ett i många fall starkt intresse för 

miljöteknik och miljöarbete (GAFE, 2018). Intresset för solel är stort bland svenska 

lantbruk (Innovatum Teknikpark, 2013), men det finns också utmaningar, både 

ekonomiska, tekniska och organisatoriska, som måste mötas för att realisera den 

solelpotential som finns inom det svenska lantbruket idag. En väsentlig skillnad i 

möjlighet att investera i solel finns också mellan de gårdar som har eget ägande och de 

gårdar som arrenderas.         

Det övergripande syftet med Solbruket har varit att bygga en kunskapsbas kring såväl 

tekniska som användarrelaterade möjligheter och utmaningar för användning av 

nätanslutna batterilager inom svenska lantbruk med befintliga solelinstallationer. 

Målet är att den kunskap och förståelse för målgruppen lantbrukare som byggs upp 

genom projektet kommer att kunna ligga till grund för utformningen av väl fungerande 

affärsmodeller för batterilager och relaterade tjänster. Arbetet inom 

forskningsprojektet Solbruket har därför utgått från följande frågeställningar: 

- Hur fungerar en systemlösning med batterilager kopplat till befintlig 

solelanläggning för lantbrukare i praktiken? 

 

- Vilka drivkrafter, hinder och potentiella nyttor med batterilager upplever 

svenska lantbrukare med befintliga solelanläggningar idag? 
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2 Genomförande 
Inom ramen för projektet som beviljats av Energimyndigheten genomfördes i huvudsak 

två sociotekniska studier och extern kommunikation av projektet, medan en 

pilotanläggning med solel och batterilager på en lantbruksfastighet installerades 

parallellt, huvudsakligen av Vattenfall. Delar av pilotanläggningen ingår även i detta 

projekt, se Figur 1. 

  

 

Figur 1. Processöversikt med de olika projektfaserna för Solbruket, från förstudie 2016 till 
avslutning av demonstrationsdrift 2019.  

 

2.1 Demonstrationsprojekt med solel och 

batterilager 

Som del av projektet Solbruket har en pilotinstallation genomförts, där ett batterilager 

kopplats till en befintlig solelanläggning på ett lantbruk i Hälsingland. 

Demonstrationsprojektet har drivits av Vattenfall, medan RISE har genomfört en 

socioteknisk studie kopplat till användarvänlighet, drivkrafter och hinder för 

implementering av batterilager i lantbruk.   

Syftet med att installera ett batterilager inom ett svenskt lantbruk med befintlig 

solelanläggning har varit att utvärdera konsumentens upplevelse och nyttan i verkliga 

livet. Erfarenhet och kunskap om konsumentens behov vid installation, användning och 

underhåll av ett batterilager upphandlat på marknaden har varit viktiga aspekter. 

2.1.1 Urvalsprocess demonstrationslantbruk 

Rekrytering av demonstrationslantbruk gjordes i förstudiefasen i december 2016. 

Följande urvalskriterier sattes upp: 

- Geografisk plats 
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Huvudsakligen i syfte att kunna prioritera gårdar inom 20 mils radie ifrån 

Uppsala/Stockholm. 

- Intresse att delta i studien 

Lantbrukaren bör ha en egen vilja att intresserat medverka i projektet. Viljan att 

dela med sig av information, både teknisk och användarrelaterad, blir mycket 

viktigt för att kunna samla in de data som behövs för analys.  

- Solelproduktion 

Gården bör helst ha haft solelanläggningen i drift under en period. Dessutom är 

det viktigt att produktionsdata finns att tillgå via exempelvis växelriktare eller 

eventuell elcertifikatsmätare.  

- Verksamhet och elförbrukning i verksamheten 

Avsikten var att hitta en gård där lastprofilen för gårdens verksamhet och 

profilen för gårdens solelproduktion inte överensstämde och där ett batteri skulle 

kunna göra nytta. Utöver detta ville man för pilotprojektet ta hänsyn till hur 

känslig verksamheten är för eventuella störningar i elförsörjningen. 

- Elnätsägare och elnätsbolag 

Det bör finnas möjlighet att erhålla data för köpt och såld el via elnätägaren med 

högst en timmes upplösning, även historiskt under minst ett år. För en 

ekonomisk utvärdering blir det även viktigt att veta om gården har effekttariffer 

samt vilken säkringsnivå man ligger på. 

Rekryteringsprocessen gjordes sedan enligt stegen i Figur 2. 

 

Figur 2. Process för att rekrytera ett lantbruk för en pilotinstallation inom projektet.   

 

Intresset för att delta i ett forskningsprojekt var stort. Av de 26 gårdar som intervjuades 

via telefon visade sig sju inte vara lantbruk, fyra stycken hade nyligen installerat 

solceller och historiska data saknades och en var inte intresserad av att delta. Den 

utvalda gården blev ett lantbruk med mjölkproduktion, med två tydliga 

förbrukningstoppar varje dag och där solelproduktionen inte helt täckte den egna 

konsumtionen. Simuleringar utgående från befintliga förutsättningar på den svenska 
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elmarknaden och gårdens historik av solelproduktion och förbrukning visade på 

ekonomisk nytta av drift av ett batterilager. 

2.1.2 Pilotlantbruket Vallsänge 

Demonstrationsgården som valdes blev den KRAV-certifierade gården Vallsänge i 

Hälsingland, se Figur 3. På gården finns det mjölkkor, ungdjur och får, och de 

huvudsakliga intäkterna kommer från mjölkproduktionen. Gården har genomfört ett 

antal energikartläggningar och arbetar sedan länge aktivt med löpande energi-

effektiviseringar och har uppnått en låg energianvändning per producerad liter mjölk 

jämfört med en genomsnittlig mjölkproducent. Rutinerna kring främst mjölkning och 

djurhållning är mycket fasta och skapar ett tydligt elkonsumtionsmönster med toppar 

morgon och seneftermiddag. I gårdens elförbrukning ingår även elanvändningen inom 

lantbrukarnas egna bostad. Förutom el utgörs gårdens energianvändning även av diesel 

och ved. Sedan 2016 finns det en solelanläggning på gården.  

Tekniska data för Vallsänge: 

1. Solceller, installerade 2016 i gårdens regi 

a. Installerad effekt:  12,6 kWp 

b. Uppnådd maximal produktionseffekt 2018:   9,6 kW 

c. Årsproduktion, ca  10 000 kWh 

2. Huvudsäkring  50 A 

3. Årlig elförbrukning, ca  57 000 kWh 

 

Figur 3. Demonstrationsprojektet genomfördes på en KRAV-certifierad mjölkgård i Hälsingland. 
Foto: Vattenfall 



12 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

2.1.3 Installation av batterilager på 

demonstrationslantbruket 

Inom projektet har den befintliga solelanläggningen kompletterats med ett batterilager. 

Följande utrustning har installerats inom ramen för projektet (se även systemskiss i 

Figur 4): 

- 3 stycken batterilager i 3 stycken kabinett: 

o Användbart energilager  3 x 10 kWh = 30 kWh 

o Maximal effekt   3 x 3,3 kW = 9,9 kW 

o Storlek på varje kabinett:  64 cm x 184 cm x 22 cm 

o Varje kabinett innehåller litiumjonbatterier (LiFePO4), BMS-system 

och växelriktare. BMS (Battery Management System) hanterar 

säkerheten kring batterianvändningen. Växelriktare omformar 

likström till trefas växelström och omvänt, så att elen kan användas 

till den egna förbrukningen eller säljas/köpas ut på nätet. 

- Ett styrskåp som innehåller styr- och kommunikationsutrustning  

- En väderstation, placerad på ladugårdens gavel 

- Mätare för: 

o inkommande el från elnätet 

o elproduktion från solelanläggningen 
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Figur 4. Schematisk beskrivning av energisystemet kring demonstrationslantbruket, samt de tre 
driftsstrategierna som testas inom ramen för projektet.  

 

2.1.4 Demonstrationsdrift av batterilager  

Under demonstrationsdriften testas styrsystemets olika möjligheter att enskilt och i 

kombination generera nyttor. Det intelligenta styrsystem som det installerade styrskåpet 

kommunicerar med prognoserar solelproduktion och elförbrukning utifrån väderprognos 

för Söderhamns flygplats och optimerar användningen av batterierna för att generera 

och kombinera följande nyttor: 

1. Dämpning av effekttoppar 

Gården har två tydliga effekttoppar morgon och kväll. För att klara detta måste gården 

ha en relativt stor säkring. Med hjälp av en intelligent styrning av batterilager kan 

effekttopparna minskas och därmed kan även storleken på säkringen minskas. På 

dagens svenska elmarknad ger denna nytta det största ekonomiska bidraget. 

Elnätsbolagens avgifter för effekt/säkring speglar kundens kapacitetskrav och är en del 

av dimensionering av omliggande elnät. Effekt och kapacitet kan i ett framtida elsystem 

med större inslag av lokal, förnybar produktion bli en bristvara.  

2. Maximera ett ekonomiskt utbyte genom flytt av energi 

Gården köper och säljer el relaterad till spotpris på timnivå, där priserna varierar under 

dygnet. Elnätsabonnemang har tidstariff för energidelen, vilket innebär ett betydligt 

högre pris på vardagar mellan klockan 06 och 22 under perioden november till mars. 

Genom att prognosera gårdens förbrukning och solelproduktion, samt hämta timpriser 
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på elen, kan styrsystemet optimera så att batterilagret laddas under timmar när elpriset 

är lågt och laddar ur under timmar då elpriset är högt. Därmed minskar energikostnaden. 

I dagsläget finns det prisskillnader under dygnet som ger ett visst bidrag till en lägre 

energikostnad. I ett framtida elsystem kan större prisskillnader uppstå. Det finns flera 

scenarier för denna utveckling, vilka till stor del beror på hur marknadens regelverk 

kommer att utformas.  

3. Maximera egenanvändning 

I vissa lägen kan det vara fördelaktigt eller viktigt för kunden att använda så mycket 

som möjligt av den egenproducerade solelen. Den intelligenta styrningen har funktion 

för detta.  

I nuläget fungerar denna funktion bra tillsammans med funktioner för de övriga 

nyttorna. I andra länder med stort inslag av el från sol- och vindkraft är det 

ofördelaktigt att exportera den egna solelproduktionen till elnätet. På en liknande gård 

i exempelvis Tyskland, där förbrukningen dagtid är lägre än den producerade mängden 

solel, blir nyttan av denna funktion stor. Nyttan som sådan är att den egna 

solelanläggningen påverkar omgivande elsystemet mindre med ett energilager i direkt 

anslutning till produktionen. Beroende på hur den svenska elmarknaden och dess 

regler utvecklas kan denna nytta bli väsentlig i framtiden. 

2.1.5 Socioteknisk studie på pilotlantbruket 

I syfte att utreda lantbrukarnas preferenser rörande förnybar energi, samt mottagandet 

och användarvänligheten hos systemlösningen med solel och batterilager genomfördes 

ett antal kvalitativa halvstrukturerade forskningsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

De två första intervjuerna genomfördes före installationen av batterilagret, dels med de 

två lantbrukarna som driver gården, dels med deras son, som både installerat 

solcellsanläggningen och fungerar som avbytare vid ledigheter och därmed bedömdes 

vara en nyckelperson på lantbruket. Lantbrukarna intervjuades tillsammans i ett 

personligt möte på gården, medan sonen intervjuades per telefon.  

En andra, mindre omfattande, intervju genomfördes via telefon i juni 2018. Båda 

lantbrukarna deltog under samtalet. Intervjun hade till syfte att följa upp upplevelser av 

systemlösningen och fånga upp eventuella betänkligheter mitt i projektet.  

En avslutande intervju genomfördes i ett personligt möte på gården i december 2018. 

Syftet var att följa upp och utvärdera upplevelsen av systemlösningen med solel och 

batterilager, liksom projektet som helhet. Båda lantbrukarna deltog i intervjun.  

Utöver intervjuerna har lantbrukarna fört loggbok över sin interaktion med batterilagret 

och dess webbaserade visualiseringslösning. De ombads dokumentera upplevelser, 

interaktioner och tveksamheter relaterade till batteri- och solelsystemet för att 

möjliggöra en senare uppföljning av de frågeställningar och betänkligheter som har dykt 

upp under projektets gång.   

Hela det insamlade materialet har sedan utvärderats genom en kvalitativ deskriptiv 

analys.   
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2.2 Hinder och drivkrafter för batterilager i 

lantbruk med solel 

I syfte att identifiera drivkrafter, hinder och nyttor med att installera batterilager bland 

svenska lantbrukare utformades en frågeenkät (Trost och Hultåker, 2016). Innehållet i 

frågorna inspirerades av Brudermann m.fl. (2013) och fokuserade huvudsakligen på 

faktorer som kan påverka om batteritekniken blir en attraktiv investering eller inte för 

en lantbrukare. Tyngdpunkten i enkäten låg på batterilager, medan även motiv för solel 

liksom inställning till hållbarhet inkluderades bland frågorna.    

Studien avgränsades till lantbrukare som redan idag har en befintlig solelanläggning. 

För att komma i kontakt med lantbrukare inom målgruppen användes fyra olika 

adresslistor; lista över de lantbrukare som hade visat intresse för att delta som 

demonstrationslantbruk inom projektets förstudie, lista över medlemmar i lantbrukarnas 

riksförbund (LRF) som köpt solcellspaket efter erbjudande från LRF Samköp, 

adresslistor över lantbrukare som erhållit statliga investeringsstöd för solcells-

installationer från Länsstyrelsen Jämtlands län och Länsstyrelsen Västra Götaland. Den 

totala adresslistan inkluderade totalt 192 unika adresser. Ambitionen var att genomföra 

telefonintervjuer med 15 lantbrukare och inhämta enkätsvar från ytterligare 50.  

Enkäten skickades ut i pappersformat tillsammans med ett följebrev som även innehöll 

en webblänk för att möjliggöra för mottagarna att svara elektroniskt. Telefon-

intervjuerna utgick från samma formulär som enkäterna och svaren matades in på 

samma sätt som enkätsvaren. Syftet med intervjuerna var att ge utrymme för ett utökat 

resonemang kring frågeställningarna, något som är svårt att fånga i enkäter. Samtliga 

svar matades in i SurveyMonkey för databearbetning. Såväl kvalitativ som kvantitativ 

data har beaktats i sammanställningen av resultaten.  

2.3 Referensgruppsmöten 

Inom ramen för projektet genomfördes två referensgruppsmöten, ett i projektets initiala 

skede och ett i projektets slutskede. Det första mötet hölls i juni 2017 och fungerade 

som uppstartsmöte med syfte att beskriva projektet och samla input till projektinnehållet 

och utformning av leveranser från referensgruppen. Det andra mötet hölls i december 

2018 och fokuserade på projektets resultat och genomförda aktiviteter, samt hur 

resultaten kan tillgängliggöras ytterligare för relevanta målgrupper, liksom framtida 

forskning och frågeställningar utgående från projektet. I referensgruppen ingick 

representanter från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Solar Region 

Skåne/Energikontoret Skåne, Energigården/ Agroväst samt Kraftsamling Smarta Nät. 

2.4 Kommunikation och resultatspridning 

Användningen av batterilager är än så länge begränsad i Sverige och kännedomen och 

kunskapen kring tekniken är därmed låg. Kommunikation kring projektet, dess 

demonstrationsanläggning och resultat har därför varit en viktig del av projektet.  

Kommunikationens primära målgrupper har dels inkluderat jordbrukssektorn i form av 

lantbrukare, lantbruksorganisationer etc., dels utvecklare och leverantörer av produkter, 

system och tjänster som kopplar till nätkopplade batterier och solelsystem, vilket även 
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inkluderar kraftbolag och elnätsägare. Syftet med kommunikationen mot lantbrukare är 

främst att öka kännedomen och kunskapen om batterilager för att minska osäkerheten 

kring tekniken. Syftet med kommunikationen mot produkt- och tjänsteutvecklare 

handlar främst om att öka kännedomen om målgruppen lantbrukare för att främja 

utveckling av attraktiva systemlösningar och affärsmodeller.      

Sekundära målgrupper för kommunikationen har innefattat forskare inom området 

förnybar energi och smarta elnät, liksom politiker och beslutsfattare som arbetar för att 

möjliggöra förnybar energi i det svenska elnätet.  

2.4.1 Öppet hus på pilotlantbruket 

I augusti 2018 hölls öppet hus på pilotlantbruket i syfte att berätta om och visa upp 

anläggningen och projektet. Totalt deltog drygt 40 projektexterna personer under dagen. 

Den största gruppen deltagare var andra lantbrukare. Även produkt- och tjänste-

utvecklare, konsulter, försäkringsbolag och media deltog. Under dagen fick deltagarna 

dels en bakgrund till projektet och nyttan sedd från samhällsperspektivet och nätägarens 

perspektiv, liksom anläggningens utformning och de driftsfall som testas. Lantbrukarna 

berättade om sina erfarenheter från projektet, medan tekniska resultat och projektets 

forskningsstudier presenterades. Deltagarna fick även möjlighet att cirkulera mellan 

olika stationer för batterilagret, användargränssnitt för att följa funktion hos 

solelanläggning och batterilager samt projektets forskningsstudier, se Figur 5Figur 6. 

Dagen togs emot väl av besökarna och genererade en hel del uppmärksamhet i media, 

såväl i tidningar som i radio.  

 

Figur 5. Rummet i ladugården där de tre batterilagren har installerats. Foto: RISE 
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Figur 6. Öppet hus på pilotlantbruket, augusti 2018. Foto: RISE 
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3 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultat dels från demonstrationsprojektet, där 

pilotanläggningen med batterilager och solel har utvärderats både tekniskt och med 

fokus på användarvänlighet och nyttor, dels från enkätstudien kring hinder och 

drivkrafter för att installera batterilager bland lantbrukare med befintlig solelproduktion.  

3.1 Resultat från demonstrationsprojektet  

Resultaten från demonstrationsprojektet inkluderar teknisk utvärdering av 

pilotanläggningen, samt sociotekniska utvärderingen av anläggningen och dess funktion 

i form av en intervjustudie med användarna.  

3.1.1 Teknisk utvärdering av pilotanläggning 

De simuleringar som gjordes under förstudien pekade på att störst ekonomiskt bidrag 

uppstår om säkringen kan sänkas. Likaså visade simuleringarna att optimering av 

egenkonsumtion inte tillför någon ekonomisk nytta med nuvarande regler om skatteåter-

betalning av sålt överskott av solelproduktion. Optimering mot energipris ger visst 

ekonomiskt tillskott. Detta har också kunnat verifieras under demonstrationsdriften. 

Under demonstrationsfasen har mest tid används för att testa kapning av effekttoppar 

(peak shaving) i kombinationer med övriga driftsstrategier. Kapning av effekttoppar ger 

både störst ekonomiskt utbyte men bör också ge en mindre påverkan på elnätet. 

Följande slutsatser kan dras från erfarenheter av drift och analys av demonstrationsdrift 

fram till oktober 2018: 

- Batterilagret och styrningen hanterar kapning av effekttoppar så att det skulle 

vara möjligt att säkra ned gårdens huvudsäkring och därmed minska kostnaden 

för elnätsanslutningen. Funktionen fungerar bra även i kombination med 

optimering mot elpris och optimering av egenkonsumtion. 

- Optimering mot elpris ger ett positivt tillskott, dock lägre än vid simuleringar 

beroende på att styrningen måste prognosera elförbrukning och solelproduktion. 

- Batterilagrets förluster har visat sig vara större än förväntat. Leverantören har 

uppgett max 96 % verkningsgrad för en round-trip genom batteri och 

växelriktare. Förväntade förluster för batteri + växelriktare hade satts till 

ca 10 %. De verkliga genomsnittsförlusterna under demonstrationsdrift under 

januari till oktober 2018 har uppgått till 20 %. En fördjupad analys av round-trip 

verkningsgrad som gjordes under demonstrationen visar att detta är en rimlig 

verkningsgrad för den här installationen. Detta visar också att det är viktigt att 

utgå från typiska verkningsgradskurvor för Litiumjärnfosfatbatterier respektive 

växelriktare, inklusive aktuell kapacitet på respektive komponent, samt 

förväntade driftsfall för att kunna bedöma rimlig förväntad verkningsgrad för 

round-trip (urladdad energi/laddad energi genom hela batterilagerlösningen 

inklusive växelriktare). 

- Totalt under perioden har gården fått ett mindre ekonomiskt tillskott genom 

optimering mot elpris, inkluderat de förluster som uppstått i batterilagret.  
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- Driften av anläggningen har varit mycket stabil. En enskild driftstörning har 

inträffat i juli 2018 då åskan slog ut styrskåpet. Övriga delar i systemet klarade 

sig bra. Styrskåpet har därefter försetts med ett åskskydd. 

Gårdens och batterianläggningens påverkan på elnätet1 har inte varit en del av 

demonstrationen och därmed inte utvärderats. Det lokalnät som gården är ansluten till 

tycks vara stabilt. Gården har inte haft några strömavbrott under demonstrations-

perioden, förutom vid det åsknedslag som beskrivs ovan.  

3.1.2 Socioteknisk utvärdering 

Det kvalitativa material som samlats in genom intervjuer med lantbrukarna och 

ytterligare en nyckelperson knuten till gården (son och tillika solcellsinstallatör), samt 

den loggbok som har förts vid gården, har analyserats utifrån sex olika områden i syfte 

att kartlägga lantbrukarnas preferenser rörande förnybar energi, mottagande av 

systemlösningen med solel och batterilager, användarvänlighet, samt möjligheter, 

betänkligheter och interaktion med batterilagret. Resultaten för vart och ett av dessa 

teman presenteras nedan.  

Preferenser gällande förnybar energi 

Lantbruket är KRAV-certifierat och miljöintresset hos lantbrukarna går igenom i både 

ord och handling: 

”Men sen har vi väl ett miljöintresse också, då. Vi kanske inte vill använda 

vilka medel som helst i produktionen.” 

Det var miljöintresset och tillgången till lämpliga tak som motiverade lantbruket att 

skaffa en solelanläggning och de har även funderat på att sätta upp ytterligare solceller. 

Man poängterar dock att investeringar i verksamheten, såsom ombyggnationer av 

ladugården, är högre prioriterade än investeringar i solel.  

Förutom solcellsanläggningen har det genomförts energikartläggning på gården och 

energieffektiviserande åtgärder har vidtagits, bland annat i form av att värme från 

mjölkkylningen och från det utrymme där korna rör sig vid mjölkning tas tillvara genom 

en värmepump. Lantbrukarna säger sig ha försökt ändra rutiner för att anpassa 

energianvändningen efter solelproduktionen och de uttrycker en strävan att använda 

energi på ett sparsamt sätt och investera i energieffektiva produkter. I vissa fall finns det 

dock begränsande omständigheter som gör att vissa önskvärda miljö- och energiåtgärder 

inte realiserats för att uppnå ett helt fossilfritt lantbruk. Att energi- och miljöfrågorna är 

viktigt på samhällsnivå kan kopplas till ansvaret för framtida generationer:   

”Vi har barnbarn […] och tänker man på dem då, så, helt klart så måste vi 

göra något.” 

Lantbrukarna ser också ett värde i att bidra till samhällsnyttan och hållbarhet i stort, 

även om det inte ger direkt nytta till det egna lantbruket eller verksamheten: 

”…det kanske måste till, det här [lagring], om det blir mycket solel […] Det 

måste ju fungera väl även om man som person inte har sådan omedelbar 

nytta av det, så är det något som måste fungera väl i samhället.” 

                                                        
1 Elnätet som demonstrationslantbruket ligger i ägs av Ellevio.   
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Mottagande av batteritekniken 

Lantbrukarna upplever varken att batteriet påverkar verksamheten eller dem själva: 

”Förutom den stund när de satte dit de där [batteriet] i det lilla kontoret 

så har det inte berört oss så mycket…” 

Tvärtom förväntade de sig en större påverkan 

”Man trodde kanske att det [projektet] skulle ställa till mer besvär än vad 

det har gjort.” 

Att både installation och drift har gått smidigt upplevs som viktigt, eftersom 

lantbrukarna, trots sitt miljö- och klimatengagemang, sätter kärnverksamheten främst: 

”Vi har ju liksom inget ansvar för det där, så då känns det inte 

betungande. Vi har så mycket annat att ansvara för istället…” 

Vidare upplevs batterilagret bidra till ökad bekvämlighet på så vis att säkringarna inte 

längre slår ifrån och skapar strömavbrott när flera effektkrävande maskiner används 

samtidigt. Det innebär alltså att utrustning kan användas vid den tidpunkt som passar 

den dagliga verksamheten snarare än att anpassas efter annan utrustning, solinstrålning 

etcetera, på grund av batterilagret. 

”Men man har ju funderingar på det där. Att när man har batterilager 

skulle man egentligen förbruka mer ström när strömmen är billig då.” 

Lantbrukarna upplever dock inte att den ökade bekvämligheten och det minskade 

fokuset på när energianvändningen sker har lett till en ökad total elkonsumtion.  

Interaktion med tekniken 

Innan batterilagret installerades tänkte lantbrukarna att det främst skulle vara intressant 

att följa batteriets i- och urladdning samt den lagrade energinivån genom det 

webbaserade gränssnittet. I loggboken finns också noterat att man under den första 

hösten och vintern då och då tittar på batteriets laddning. De har också noterat att 

batteriet fyller den funktion det ska, det vill säga kapa effekttoppar större än 20 kW. 

Det webbaserade gränssnittet användes vid fler tillfällen i början av projektet än senare. 

I flera fall är det avvikelser från det normala som triggar interaktion med 

visualiseringen, till exempel att batteriets fläktar är igång på oväntade tider eller att 

batteriet laddat nattetid. Att tillfällena blir alltmer sällan kan hänga ihop med att 

batterilagret blir mer och mer en integrerad del av verksamheten: 

”…sedan har man ju vant sig vid det där, när de liksom fick allt att fungera, 

insamling av data och att de kunde styra och så, sedan är det väl inte det 

som har varit något att fundera på…” 

Vidare undersökte man även vad som händer med batteriet vid stora uttag, såsom när 

foderkrossen körs. Men till största del har websidan använts för att följa 

elförbrukningen, i synnerhet den privata.  

I gränssnittet har man också följt upp när lasterna har varit annorlunda än förväntat, till 

exempel att fläktarna i den gamla ladugården går konstigt, eller att värmepumpen har 

gått dåligt. Websidan används även för att kontrollera och lära sig hur värmepumpen 

fungerar:  
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”…det är med det där att vi har kunnat gå in och se att vi har väldigt hög 

privatförbrukning […] Det visste vi inte [förut]. Sedan bytte vi värmepump 

också för drygt ett år sedan […] Den bär sig ju åt på ett visst sätt som kan 

vara bra att titta lite på då.” 

Batterilagret har därmed skapat en större flexibilitet för användarna.  

Solelproduktionen följs upp regelbundet, ungefär varje vecka. Det görs främst under 

särskilt soliga dagar, men också när solcellerna är täckta av snö och damm respektive 

rengjorda. Detta görs dock hellre i websidan för elcertifikat än i gränssnittet tillhörande 

batterilösningen, då den upplevs ge en både enklare och snabbare överblick.  

Lantbrukarna påpekar att de försöker använda gårdens utrustning för att i möjligaste 

mån jämna ut lasten över dagen, liksom försök att matcha solelproduktion, men att de 

fasta djurrutinerna liksom praktiska svårigheter begränsar anpassningsmöjligheten. I 

och med installation av korttidslagret tänker man istället att behovet av att jämna ut 

användningen ska skötas av batterilagret istället för att aktivt flytta laster i tid eller tänka 

på när och hur olika utrustning används: 

”Nu var det ju det att man tänkte att nu behövde man inte göra så mycket 

annorlunda. I början, första sommaren när vi hade solcellerna, då tänkte vi 

att vi kör diskmaskinen mitt på dagen när solen skiner. Så då kanske vi 

försökte jämna ut det så, under sommarhalvåret. Men nu har man lite tänkt 

det så, att batterierna jämnar ut, att de ska, för försöket skull så gör det 

inget om vi ”gör fel”. Alltså kör krossen medan vi kör allt annat, det har 

hänt några gånger.” 

Värmepumpen är en annan energiteknik som man har valt att i perioder sköta manuellt. 

Som värmekälla används det ladugårdsrum där korna är under mjölkning, liksom 

tankkylningen. För att utnyttja energin maximalt valde lantbrukarna att under den kalla 

vintersäsongen ha värmepumpen avstängd nattetid för att sätta igång den i samband 

med morgonmjölkningen och den efterföljande mjölkkylningen. Det finns dock 

praktiska betänkligheter kring bekvämligheten – och effektiviteten – i detta 

handhavande. Man upplever sig dock inte ha tillräcklig kunskap eller få tillräcklig 

information från visualiseringen för att avgöra vilket som är det mest effektiva sättet att 

använda värmepumpen.   

Användarvänlighet 

Vad gäller anläggningen med solel och batterilager upplever lantbrukarna sig inte ha 

interagerat nämnvärt med systemet eller brytt sig så mycket om det. De säger att    

”Vi är inte så berörda av det dagligdags. Om det skulle inneburit att vi 

skulle vara tvungna att sköta något varje dag, det hade varit jobbigt. Men 

det behöver vi inte. Det tickar på av sig självt.” 

Och att 

”När det nu är installerat och igångkört så står det ju bara där, det sköter 

sig självt” 

Däremot är betänkligheterna kring användningen av användargränssnittet eller 

visualiseringen av det tekniska systemet fler. Man använder det webbaserade 

gränssnittet, men presentationen av data upplevs som krånglig och svåröverskådlig. Det 
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är främst den privata elförbrukningen som upplevs intressant. Om de istället vill veta 

hur solcellerna fungerar så besöker de hellre websidan för elcertifikat, alternativt tittar 

direkt på växelriktaren. 

Möjligheter med batterilager 

De möjligheter med batterilager som lyfts i intervjuerna kan relateras till ekonomi, 

oberoende, bekvämlighet och framtiden.  

De ekonomiska möjligheterna inkluderar framför allt möjligheten att säkra ned vid 

användning av ett batterilager och därmed minska kostnaderna för säkrings-

abonnemanget. Lantbrukarna upplever själva detta som den huvudsakliga nyttan och 

möjligheten att spara pengar, även om de är betänksamma om det räcker för att 

kompensera för den höga investeringskostnaden. Investeringsbidraget ses som en 

möjlighet att faktiskt få lönsamhet i ett batterilager, men då av mindre storlek än det 

som har installerats på gården inom projektet. Man tänker även att en framtid som 

inkluderar mer eldrift i form av exempelvis elfordon skulle kunna skapa en större 

ekonomisk nytta även av batteriet.  Slutligen resonerar informanterna kring de 

ekonomiska följder som förändrade styrmedel och tariffstrukturer kan få, exempelvis att 

skattereduktionen för solel försvinner eller vid effekttariffer för elanvändning.  

”Om man får investeringsbidrag och om skattereduktionen försvinner, och 

om det blir hårdare med effekttariffer, så kanske det lönar sig” 

Även om det installerade batterilagret saknar funktionen att leverera reserv- och 

nödkraft lyfts sådana möjligheter som ett tydligt mervärde, eftersom det skulle kunna 

medföra minskat behov av att köra det fossilbaserade reservaggregatet vid strömavbrott. 

Det skulle alltså göra lantbruket mindre beroende av sitt nuvarande reservkraftaggregat. 

Som nämndes ovan upplevs batterilagret ha bidragit till ökad bekvämlighet och 

flexibilitet i användningen av effektkrävande utrustning, då batteriet hanterar 

effekttopparna utan att skapa problem i form av strömavbrott. 

Slutligen ser man nyttan och nödvändigheten med energilagring på sikt, särskilt om det 

blir en betydande ökning av mängden solel. Man tänker att det måste till en 

teknikutveckling kring lagring och uppskattar att själva vara delaktiga i utvecklingen av 

teknik som kan hjälpa till att lösa framtidens utmaningar. Kring att elnätsbolagen vill 

hitta lösningar för att minska behovet av att förstärka det befintliga elnätet tänker 

lantbrukarna att  

”…det är väl bra att elbolagen börjar vakna också, för […] det är nog en 

utveckling som de inte kan stoppa, det här med solceller. Så då får de väl 

anpassa sig och […] lära sig att leva med det och … ja. Så då måste det bli 

det här med batteri, att man kan lagra på något vis, då.” 

Betänkligheter gällande batterilager 

Betänkligheterna kring batterilager och batteritekniken kan huvudsakligen delas in i fyra 

områden; ekonomi, miljöaspekter, teknisk funktion och nytta.  

De ekonomiska tveksamheterna härrör dels från den höga investeringskostnaden, även 

om det också nämns att investeringsbidraget skulle kunna bidra till att överväga en egen 

investering. Den ekonomiska vinst som har räknats fram inom projektet anses också 

vara alltför liten för att betala igen investeringen. Dels handlar det om förlorade intäkter 
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för såld överskottsel, både intäkter från elbolag och genom skattereduktion, det vill säga 

de intäkter som bär investeringen i solelanläggningar. 

”…varje kWh som de säljer över nätet, när det är överskott då, dels så kan 

man få ganska bra betalt för det […] och sen då så får man 60 öre i 

skattereduktion direkt in på deklarationen på varje kWh man säljer, vilket 

gör att oavsett hur billiga batterierna blir med de här subventionerna man 

får om man köper dem, så är det ändå inte lönsamt att ha batteri.” (sonen)  

En annan aspekt är förlusterna i batterierna:   

”De drog ju uppenbarligen 900-1 000 kWh, kostar de i drift. Vi har ju 

funderat på om de kostar mer. Men det är ju alltså 2 % ungefär av vad vi 

gör av med.” 

Miljömässiga betänkligheter handlar om utvinning av material och tillverkningen av 

dagens batterier. Det är viktigt att kunna motivera teknikvalet miljömässigt. Samtidigt 

ser man energilagring som en nödvändighet för ett framtida förnybart energisystem. I 

intervjuerna nämns vikten av att kunna spara el över längre tid, och att andra 

lagringstekniker då måste tillämpas.  

De tekniska betänkligheterna handlar dels om att det befintliga energisystemet på 

gården blir mer komplext när batteriet installeras och man funderar på hur det kommer 

att påverka exempelvis reservaggregatet vid strömavbrott. Det handlar också om 

batteriernas livslängd och eventuellt behov av underhåll och service. Den avancerade 

styrningen som används inom pilotprojektet nämns också indirekt, hur en sådan 

styrning skulle hanteras om man själv ägde systemet och man tänker att ett vanligt 

konsumentbatteri skulle vara enklare uppbyggt. 

”Om det skulle vara krångligt det här med styrning. Om man antingen 

måste lära sig själv, eller om man måste anlita någon konsult som måste 

komma och skruva lite på styrningen.” 

Före installationen av batterilagret upplevde lantbrukarna även en viss tveksamhet kring 

nyttan med att just deras gård utgjorde demonstrationsanläggning; om det verkligen 

skulle gå att flytta nämnvärt mycket last i den egna verksamheten. Senare i projektet har 

lantbrukarna enbart påtalat att batterilagret upplevs vara för stort för deras verksamhet. 

Man påpekar att om man skulle ha investerat i ett batterilager själv skulle man framför 

allt behöva stöd i dimensioneringen och att ”fixa en bra styrning för att utnyttja det så 

väl som möjligt”.  

3.2 Resultat från enkätstudien 

I detta kapitel presenteras resultat från enkät- och intervjustudien kring hinder och 

drivkrafter för batterilager i lantbruk med solel. Först beskrivs grundläggande fakta i 

form av svarsfrekvens och beskrivning av respondentgruppen, därefter presenteras såväl 

kvantitativa som kvalitativa resultat gällande investeringar i solel, samt möjligheter och 

utmaningar för investeringar i batterilager.  

3.2.1 Om gruppen och svarsfrekvens  

Inom ramen för projektet har både enkäter och telefonintervjuer genomförts baserat på samma 
frågeformulär. Totalt kontaktades 192 lantbrukare för att svara på frågorna, varav 14 
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telefonintervjuer genomfördes och 178 pappersenkäter skickades ut. Av de 178 enkäterna inkom 
99 svar, varav 88 i pappersformat och 11 via den webblänk som skickades med pappersenkäten, 
se  

Tabell 1. Med anledning av den höga svarsfrekvensen skickades inga påminnelser ut.  

 

Tabell 1. Urval och svarande samt svarsfrekvens för studiens olika metoder för datainsamling. 

 Urval 

Antal svarande (inkomna och 

ifyllda enkäter/ fullständiga 

telefonsamtal) 

Andel svarande 

(%) 

Enkäter 178 99 56 

Telefonintervjuer 14 14 100 

Totalt 192 113 59 

 

Frågorna har varit av typen flervalsfrågor, skattningar och fritextsvar. Diagrammet i 

Figur 7 Figur 2visar åldersfördelningen i gruppen. Den geografiska fördelningen i 

diagrammet i Figur 8 förklaras av att vi främst hade tillgång till adresser till lantbruk 

med solel i Västra Götalands och Jämtlands län.  

De resultat som redovisas i detta avsnitt baseras på samtliga svar, både från enkäter och 

telefonintervjuer. 

 

 

Figur 7. Åldersfördelningen bland de lantbrukare som har besvarat enkäten eller deltagit i 
telefonintervju. 
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Figur 8. Geografisk spridning mellan olika län bland dem som har besvarat enkäten eller deltagit i 
telefonintervju.  

Det som är gemensamt för gruppen är att de har investerat i solel på en lantbruks-

fastighet. De flesta äger fastigheten själva eller tillsammans med någon annan. Drygt 

40 % av lantbruken har lantbruksverksamhet som huvudsaklig verksamhet och för 

ca 50 % är det en bisyssla. De högst rankade sysselsättningarna är skogsbruk (63 %), 

annat (26 %), spannmålsproduktion (23 %) och nötproduktion (22 %). Nästan hälften av 

lantbruken har en omsättning under 250 000 kronor per år. Ett fåtal har stor omsättning, 

över 5 miljoner kronor per år. 

3.2.2 Hur gruppen tänker kring energi- och miljöfrågor 

Gruppen i stort är medveten om energi- och miljöfrågor. Framförallt ser man energi- 

och miljöfrågor som en samhällsfråga där politiker har ett stort ansvar. Men även 

företag och individer har ett ansvar och man tycker att man i sitt eget företag tar ett lite 

större ansvar än det man kräver av andra, se Figur 9.  
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Figur 9. Respondentgruppens skattning av hur viktigt energi och hållbarhet är.  

 

Många ser sig som föregångare när det gäller energi- och miljöfrågor. Exempelvis 

skriver en lantbrukare 

”Vi är nog det enda spannmålsinriktade företaget i Sverige som är 

klimatpositivt” 

Av dem som svarat på enkäten har 38 % någon form av miljömärkning (KRAV, svenskt 

sigill etc.) för sin lantbruksverksamhet. 

Kombinationen av intresse för energi- och miljöfrågor och teknik, se Figur 10, har i 

tidigare studier (Brudermann, 2013) visat sig viktigt för att investera i solel. 

 

 

Figur 10. Viktade genomsnitt på respondentgruppens skattningar av energi-, miljö- och 
teknikintresse. 
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3.2.3 Varför man har investerat i solel 

Faktorer som nämns som bidragande till att man har installerat solel är att det ses som 

en säker investering. Man ser det som en helt (72 %) eller delvis (26 %) lönsam 

investering. Tekniken upplevs som säker och trygg, vilket även gjort den till en 

möjlighet när lantbruksverksamhet avvecklas. Man förväntar sig att solcellerna ska hålla 

länge. Möjligheten att använda befintliga tak och att ha ekonomiska resurser till 

investeringen är också viktiga. När det gäller de ekonomiska resurserna är 

investeringsstödet viktigt för en del.  

Många relaterar beslutet till kombinationen av teknik- och miljöintresse. Andra viktiga 

faktorer är oberoende genom att vara självförsörjande, minska elkostnader och att det 

helt enkelt är roligt och finns en glädje i att själv tillverka sin egen el. 

3.2.4 Viktiga faktorer för batterier (drivkrafter) 

Viktiga faktorer som skulle stärka motivationen att investera i batterilager som 

komplement till sin solelanläggning är att kunna vara självförsörjande på el, minska 

energikostnader och att ha backup vid driftavbrott. 

Man ser helst investeringsstöd framför förmånliga lån, se Figur 11 (se 3:e viktigaste 

respektive 3:e minst viktiga), men i fritextsvaren finns undantag där någon ser 

investeringsstödet som onödigt. Tredjepartsfinansiering ses inte heller som ett attraktivt 

sätt att hantera investeringskostnaden. I enkätsvaren kan man se självständighet och 

oberoende som en utmärkande egenskap för gruppen, vilket kan förklara inställningen 

till tredjepartsfinansiering. På samma sätt är det till exempel inte så viktigt att känna 

någon annan som har installerat batterilager för att själv genomföra en investering, utan 

man kan tänka sig att vara först med ny teknik om man känner tillräcklig tilltro till 

tekniken. Samtidigt bör det beaktas att få hittills har installerat batterilager, varför 

respondenterna kan ha svarat utifrån att de inte heller känner någon som har ett 

batterilager. 

 

Figur 11. De tre högst och tre lägst skattade drivkrafterna för att investera i batteriteknik. 
Diagrammet visar viktade medelvärden.   
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3.2.5 Tveksamheter till batterier 

När det gäller batterilager är man mer skeptisk till batteriteknikens tillförlitlighet när det 

gäller prestanda och hur den håller över tid, se Figur 12.  

 

”Skall nog sätta upp fler solceller, tveksam till batterier...” 

Frågetecken kring miljövänligheten hos dagens batteriteknik finns och ses som viktiga 

att lösa:  

 

”Får inte bli så att man pratar om solel och batterilagring och sedan om 

5 år så säger man att det inte var bra. Om man har batterier, som jag 

tycker är lite fult, visar sig vara mycket fult, att man tar bort det då.  ” 

”Att inte rusa åsta då det gäller batteriteknik, batterier är idag ett 

miljöproblem som kommer att växa lavinartat om man inte följer upp 

återvinningen.” 

I enkäten kan man se att respondenterna instämmer delvis i påståendet: ”Jag tycker att 

batterilager är ett miljövänligt och hållbart sätt att använda mer egenproducerad el” 

samtidigt som man är neutral eller tar delvis avstånd från påståendet ’Jag upplever inte 

att batterilager är en miljövänlig teknik’. Det finns således en förväntan på funktionen 

som ett batterilager kan erbjuda, men det är viktigt att tekniken är hållbar i ett 

miljöperspektiv. 

 

 

Figur 12. De tre högst och tre lägst skattade hindren för att investera i batteriteknik. Diagrammet 
visar viktade medelvärden.   

 

Ytterligare tveksamheter inkluderar att den ekonomiska lönsamheten inte är självklar 

och att det finns ekonomiska hinder relaterat till elnätsavgifter och skatter. I många fall 

efterfrågas även långtidslagring och där ses inte dagens batteriteknik som en lösning.  
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Att satsa eget eller lånat kapital ses som en risk, vilket kan bero på osäkerheten kring 

funktion och prestanda. Därför föredrar men investeringsstöd, men efterfrågar 

långsiktiga regelverk för att våga satsa på tekniken. Med bättre tillförlitlighet och 

funktion hos batterilager, särskilt när det gäller reservkraftsfunktionen, är det möjligt 

att viljan till att investera eget kapital ökar. 

3.2.6 Nyttor 

Respondenterna i studien ser många nyttor med solelanläggningen som man redan har 

investerat i. Det handlar både om klimat- och miljönytta och ekonomisk lönsamhet. 

Man säger till exempel att det handlar om 

”klimatnytta” 

”mänsklighetens överlevnad” 

”inbillar mig att det inte skulle bli en superdålig affär” 

 ”bättre ränta på taket än på banken” 

När det gäller batterilager efterfrågar man nytta som kopplar till ett ökat oberoende av 

elnätet både vid driftavbrott och genom att använda mer egenproducerad el. Med 

nuvarande produktutbud samt regelverk för elsäkerhet är det dock både komplext och 

kostsamt att använda batterilager som reservkraft.  

Möjligheter att använda batterier för att minska sin elkostnad genom att styra 

egenanvändningen nämns i enkätsvaren: 

”Ett batterilager skulle kunna användas för att styra om man säljer eller 

använder själv.”    

Den nytta man efterfrågar för batterier finns alltså inte fullt ut idag. Det handlar främst 

om ökat oberoende av elnätet vid driftavbrott, längre lagring för att använda mer egen el 

och att man är tveksam till att elkostnaden minskar jämfört med att sälja till elnätet. 

Men inom gruppen finns det uttryck för en förväntan på teknikutvecklingen: 

”Investerar i batterilager när priser och styrtekniker mer utvecklad” 

”Följer utvecklingen hos utvalda aktörer” 

”Ev. utöka solceller inv. i batterilager om ekonomin är rimlig” 

”Batterilager blir det så fort det finns tillräckligt stort för rimligt pris.” 

 

3.2.7 Jämförelse mellan hur man ser på solel respektive 

batterier  

När man jämför tekniken för solel och batterilager så finns det en stor tilltro till solel 

som en både tekniskt och miljömässigt hållbar och lönsam teknik, men en mer skeptisk 

inställning till batteritekniken. I den tillfrågade gruppen är man både miljömedveten och 

teknikintresserad, vilket gör att tekniska hinder för att investera i energieffektiv teknik 

inte är så stora, något som kan skilja sig gentemot andra lantbrukare eller grupper i 

samhället. Tveksamheten till batteritekniken handlar om batteriernas livslängd och 



30 

© RISE Research Institutes of Sweden 

tillförlitlighet samt i viss mån miljövänligheten relaterat till material i batterierna. Man 

väntar på att batteritekniken ska bli billigare och mer tillförlitlig. Det kan noteras att 

liknande förhållande rådde för solceller för några år sedan, där många konsumenter 

avvaktade investering i väntan billigare teknik och en mogen marknad. Idag är 

investeringstakten för solelanläggningar stadigt växande. Utvecklingen av 

batteritekniken drivs dessutom inte bara av solel, utan framför allt av den snabba 

utvecklingen av elfordon.  
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4 Diskussion 
Batterilager till befintliga solelanläggningar kan skapa nytta både för den enskilda 

lantbruksverksamheten och för det lågspänningsnät där anläggningen finns. För en 

enskild lantbrukare har studien visat att batterilagret stabiliserar det lokala energi-

systemet så att strömavbrott i högre utsträckning kan undvikas. Det möjliggör även en 

ekonomisk vinning genom att säkringsnivån kan sänkas som en konsekvens av det 

minskade effektuttaget. En ytterligare nytta som konstaterades på demonstrations-

lantbruket är den ökade flexibiliteten och bekvämligheten som möjliggjorts av 

batterilagret. Detta var inget som lantbrukarna hade reflekterat över före studien, vilket 

även överensstämmer med resultaten från enkäten, där flexibilitet inte nämns i så stor 

utsträckning Den ökade flexibiliteten innebär exempelvis att solel kan användas med 

mindre hänsyn till vädret, eller att effektkrävande utrustning kan användas utifrån 

verksamhetens behov och dagliga rutiner utan anpassning till övrigt effektuttag. Det bör 

dock beaktas att en sådan flexibilitet eller bekvämlighet även kan leda till ökad total 

energianvändning, så kallad rebound-effekt.    

Vidare har lantbruksverksamheter vanligen behov av reservkraft för att tillgodose att 

kritiska delar av verksamheten kan upprätthållas även under elavbrott, särskilt 

funktioner kopplade till djurhållning. Idag binder detta behov ofta traktorn, i egenskap 

av kraftaggregat, till att enbart användas i nära anslutning till gården. På sikt bör ett 

batterilager kunna utgöra en temporär reservkraft och därmed skapa indirekt värde för 

lantbrukaren, samtidigt som traktorn som resurs frigörs. I det demonstrationsprojekt 

som ingår i Solbruket har batterier med reservkraftsfunktion inte använts på grund av att 

det vid upphandlingstillfället (2017) saknades lämpliga lösningar på marknaden.  

På demonstrationslantbruket har man fokuserat främst på sin privata elanvändning i 

interaktionen med det webbaserade gränssnittet kopplat till det lokala energisystemet. 

Att man fokuserar intresset på den privata användningen kan dels bero på att den inte är 

lika känd för lantbrukarna som energianvändningen inom lantbruksverksamheten, då 

man tidigare har genomfört både energikartläggningar och effektiviseringsåtgärder, dels 

kan det bero på flexibiliteten i de uppgifter som görs privat respektive i verksamheten. 

Det här lantbruket har mycket fasta rutiner för arbetet i ladugården, vilket tydligt kan 

ses i lantbrukets lastkurvor med höga och tydliga effekttoppar vid samma 

återkommande tider på morgon och seneftermiddag, medan de privata aktiviteterna 

möjligen upplevs vara mer flexibla och därmed möjliga att påverka. 

Vid projektets demonstrationsanläggning syftade dimensioneringen av batteriets storlek 

till att ge största möjliga ekonomiska nytta utifrån den svenska marknaden och de lokala 

förhållandena på gården (elförbrukning, nättariffer, elpriser, skatter etc.). Samtidigt 

begränsades utformningen av systemet av utbudet hos de leverantörer som fanns 

tillgängliga 2017 när upphandlingen gjordes.  

Försäljare av batterilager bör tillhandahålla dimensionering som är förståelig för 

konsumenten. Bra verktyg för att dimensionera storleken på batterilager och 

växelriktare är nödvändiga inför installation av ett batterilager som en del i ett 

kundmikronät. Förluster och livslängdspåverkan måste kunna simuleras relativt data om 

förväntad produktion och förbrukning, liksom förväntade marknadsregler, nättariffer 

och elhandelspriser. Vidare har de styrstrategier som leverantören kan tillhandahålla 

stor inverkan på dimensioneringen. De flesta strategier som finns på marknaden idag är 
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anpassade till regelverk och ekonomiska förutsättningar som finns i Tyskland, 

Australien och USA. Dessa är inte anpassade för dagens nordiska förhållanden. Om 

nyttan av ett nätanslutet batterilager ska uppstå måste det styras utgående från de lokala 

förutsättningarna både avseende elanvändning, elproduktion och ekonomiska faktorer 

såsom nättariffer, elhandelsavtal, skatter och subventioner. 

Att det finns en förtroendeingivande aktör som tar ett helhetsgrepp på installation och 

driftsättning av batterilager lyfts också i intervjuerna med lantbrukarna på 

pilotlantbruket:  

”Däremot om man skulle köpa det där själv och ordnat med installation och 

så, då hade det varit en annan sak. Men just det här försöket, när det är 

andra som ansvarar, grejar och fixar och organiserar upp, då är det liksom 

inte något betungande för oss.” 

Inom ramen för Solbruket har vi inte studerat elnäteffekter av batterilager. Däremot 

finns flera andra pågående eller avslutade projekt, bland annat inom 

Energimyndighetens forskningsprogram, som hanterar elnätsfrågor koppade till såväl 

solel som batterilösningar, exempelvis projektet ”Solelens effekter på elnätets 

elkvalitet” (utförare RISE, avslutas 2019), Hansson (2016), Nordling (2016), Widegren 

(2016) med flera.    

I denna studie har en rad utmaningar för att batterilager ska bli en attraktiv investering 

för lantbrukare med befintlig solel identifierats, både från det tekniska demonstrations-

projektet och inom den grupp av lantbrukare som tillfrågats via enkätutskick. 

Utmaningarna handlar särskilt om: 

- Tillförlitlighet: livslängd och prestanda hos batteritekniken är oklar. 

- Ekonomi: ekonomiska vinster kontra investeringskostnader.  

- Långtidslagring: säsongslagring av energi upplevs som mer attraktivt än 

korttidslagring. 

- Stödja reservkraft: ett mervärde som eventuellt kan motivera högre 

investeringskostnad.  

- Klimat och miljönytta: viktig aspekt som är oklar för dagens batteriteknik.   

I det fall en ökad implementeringstakt av batterilager i det svenska lantbruket är 

önskvärt är det av yttersta vikt att system- och tjänsteutvecklare beaktar denna nya 

kännedomen om målgruppen, liksom de utmaningar som gruppen upplever med 

batteritekniken, vid utveckling av nya systemlösningar, tjänster och affärsmodeller.  

Miljövänligheten hos batteritekniken är kritisk för att tekniken ska slå igenom. Det finns 

exempel på översiktliga genomgångar av kunskap kring batterilagrens miljöpåverkan, se 

exempelvis (Romare & Dahllöf, 2017). Denna visar dock att det inte finns någon 

entydighet vad gäller miljöeffekter och att framför allt tillverkningen av batterierna är 

avgörande. Förbättrade livscykelanalyser, där hänsyn tas till fler aspekter, såsom 

material och återvinning, är önskvärda, liksom en transparens i rapporteringen av 

sådana studier.  

Vidare är det av stor vikt att testa tekniska lösningar med solel och batterilager i 

praktiken. Inom pilotprojektet upphandlades ett batterilager i den storlek som ett mindre 

företag kan ha nytta av, utan att bedriva utveckling rörande batteriteknologi eller 
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styralgoritmer. Detta har gett insikter kring att marknaden för färdiga lösningar som 

passar den nuvarande svenska marknaden var omogen 2017. Det var få leverantörer 

som hade batterilösningar i storleken 30-100 kWh och som har styrstrategier som kan 

ge ekonomiska nyttor utifrån svenska förutsättningar.  

Att testa att upphandla och installera en batterilösning för en given verklig plats, i detta 

fall demonstrationsgården, belyser också andra aspekter som kan vara viktiga, såsom 

storlek på utrustning, möjligheter att placera utrusningen, andra krav vid placeringen till 

exempel ljudnivå. Vissa batterilösningar har en förhållandevis hög ljudnivå, dock inte 

den installerade utrustningen, då det vid upphandlingen ställdes krav att batterilagret 

skulle kunna placeras på gårdens mjölkkontor. Installationen av utrustningen visade att 

delar av installation kan standardiseras, medan större delen sannolikt måste genomföras 

kundanpassat. Även vikten av att ha en välfungerande internetanslutning för styrning 

och underhåll av lokala programvaror konstaterades. 

Erfarenheter från demonstrationsdriften och användning av olika kombinationer av 

styrstrategier har gett viktiga erfarenheter för kravställning på framtida utveckling av 

styrstrategier anpassade för den svenska marknaden. En viktig komponent i detta är att 

styrningen har bra möjligheter att hantera prognosering av elförbrukning och 

elproduktion. Detta har stor påverkan på förutsättningar att med styrningen generera 

önskade nyttor och minska driftlägen som påverkar verkningsgrad och livslängd 

negativt. 

En viktig erfarenhet från demonstrationsprojektet har även varit att få samverka med 

lantbrukarna Eva och Henrik för att få en god förståelse för deras behov, upplevelser 

och förutsättningar att installera och använda ett batterilager. Detta gäller såväl 

avseende livet på ett lantbruk och när det passar att göra installationsarbete och andra 

aktiviteter som behov av förbättrade användargränssnitt för att kunna följa batteriets 

användning i relation till den egna förbrukningen och solelproduktionen. Dessa 

erfarenheter kan användas för att skapa bättre kunderbjudanden i framtiden. 

Både intresset för projektets öppet hus-dag och den brist på information och kunskap 

kring batterilager som framgår från enkätstudien visar på behov av ökad tillgång till 

kunskap kring batterilager. 

Projektet Solbruket har varit avgränsat till att enbart inkludera gruppen lantbrukare med 

befintlig solelanläggning. Även om denna grupp upplever en rad utmaningar med 

batteritekniken så har de också passerat en rad tekniska, ekonomiska och 

organisatoriska hinder kopplade till solel. Det är troligt att de lantbrukare som ännu inte 

har installerat solel upplever andra utmaningar och hinder för såväl solel som 

batterilager. I strävan mot mer förnybar energi och ett hållbart energisystem vore det 

därför av stort värde att också lära känna och förstå de hinder, men också möjligheter, 

som lantbrukare utan solel upplever under gällande förutsättningar. Sådan kännedom 

om enskilda målgrupper blir avgörande vid utformningen av tekniska lösningar, tjänster 

och affärsmodeller som skapar nytta för både den enskilda konsumenten, elnätet och 

samhället, och därmed för omställningen av energisystemet i stort.  
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5 Slutsatser 
Solbruket syftade till att bygga en kunskapsbas kring såväl tekniska som användar-

relaterade möjligheter och utmaningar för nätanslutna batterilager inom svenska 

lantbruk med befintlig solel med målsättningen att stödja utformningen av 

systemlösningar, affärsmodeller och tjänster.  

Från den tekniska utvärderingen kan konstateras att batterilagret fyller den tänkta 

funktionen genom att kapa effekttoppar och medföra en mindre ekonomisk vinst för 

pilotlantbruket. Styrning av batterilager är dock inte trivialt och kostnaden för såväl 

batteritekniken som styrning är idag betydande.     

Från de användarrelaterade studierna, i form av intervjustudie på pilotlantbruket och 

enkätstudie bland en större grupp lantbrukare, kan ett antal huvudsakliga utmaningar för 

batteritekniken identifieras, såsom: 

- Batteritekniken upplevs idag inte vara trygg, vilket skapar tveksamheter 

gällande investeringar. För att tekniken ska få ett större genomslag behöver den 

bli mer förutsägbar vad gäller exempelvis livslängd och kostnader. 

- Att batterilager kan motiveras ur miljösynpunkt är essentiellt för att motivera 

gruppen att investera. Särskilt ifrågasätts materialutvinningen och tillverkningen 

av moderna batterier.  

- Affärsmodeller kring batterilager måste ta hänsyn till den önskan om 

självständighet och oberoende som finns inom denna målgrupp. Leasingavtal 

och tredjepartsfinansiering upplevs inte som attraktiva affärsmodeller.  

- Om batterilagret kan tillgodose behovet av reservkraft på lantbruket skulle det 

skapa ett stort mervärde för lantbrukare, särskilt bland lantbrukare med 

djurhållning, och eventuellt även kunna motivera en något högre 

investeringskostnad.  

- Att långtidslagra energi genom andra tekniska lösningar, snarare än 

korttidslagring i batterier, upplevs skapa en större nytta både för det enskilda 

lantbruket och på samhällsnivå.  

- Den som ska investera i ett batterilager behöver huvudsakligen praktiskt stöd i 

form av dimensionering och systemsimuleringar baserat på detaljer om det 

lokala energisystemet och de marknader som man verkar på.  

Alla dessa utmaningar behöver batteritekniken kunna möta för att bli en attraktiv 

investering för lantbrukare med befintlig solel. Det är viktigt att beakta att 

batteritekniken inte upplevs som mogen, utan investeringen ses som ett väsentligt 

risktagande. Först när balans mellan teknikmognad och investeringskostnad uppstår är 

det rimligt att konsumenten kan ta ställning till olika affärsmodeller. 
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Publikationslista  
Primära målgrupper för kommunikationen har dels varit jordbrukssektorn i form av 

lantbrukare, lantbruksorganisationer etc., dels utvecklare och leverantörer av produkter, 

system och tjänster relaterade till nätkopplade batterier och solelsystem. Samtlig 

kommunikation har därför skett på svenska. Nedan listas ett urval av den skriftliga 

kommunikationen kring projektet. 

Artikel i NyTeknik, webbupplagan 2017-08-31: 

https://www.nyteknik.se/energi/lagring-av-solel-testas-i-lantbruket-6867921 

Annonsartikel i Mittmedias annonsbilaga till tidningarna inom Hela Hälsingland, maj 

2018. På initiativ av energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland publicerades denna 

artikel innehållande information om Solbruket. 

Projektbeskrivning RISE websida, ri.se:  

https://www.ri.se/sv/solel-och-batterier-gor-nytta-i-lantbruket 

Projektbeskrivning på Vattenfalls webisda, vattenfall.se: 

https://www.vattenfall.se/fokus/trender-och-innovation/solbruket---solceller-och-

batterilager-pa-mjolkgard/  

Projektwebsida:  

http://solartestbed.se/om-projekten/solbruket/ 

Artikel i tre av Hela Hälsinglands tidningar (Hudiksvalls Tidning, Ljusnana och 

Söderhamnskuriren), ” Här lagras energi från solen i batterier – gården med i unikt 

forskningsprojekt” 2018-08-30. Tillgänglig via: https://www.helahalsingland.se/kop-

plus/har-lagras-energi-fran-solen-i-batterier-garden-med-i-unikt-forskningsprojekt#sign-up    

Folder ” Solbruket: Mjölkgården som blev ett forskningsprojekt med solceller och 

batterilager”, framtagen av Vattenfall till Öppet Hus-dagen.  
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