Demonstrationsdag om halm i Löderup
Den 20 september hölls en demonstrationsdag om halm hos Bal & Bobcat i Löderup, och hela
kedjan från pressen, uppsamling, lagring till användning i Löderups värmeverk visades upp.

Demonstration av halmkedjan i Löderup.

Ett 60-tal lantbrukare, studenter, maskinentreprenörer, värmeverk och företag inom
biobränsleteknik var på plats. Programmet för dagen var att få en demonstration/visning hur
Bal & Bobcat har valt att utveckla en bränslekedja med halm som råvara. Den första halmen
pressades 1983 och idag pressar vi ca 8 000 – 10 000 ton halm per år för leverans till externa
värmeverk och de egna värmeverken säger Magnus Eriksson ägare till Bal & Bobcat.
Bal & Bobcat har idag 4 st pressar, 2 Heston/MF pressar och 2 Krone pressar med hack. För
att få en effektiv bränslehantering så använder Bal & Bobcat 2 självlastande vagnar från
engelska Big Bale vid uppsamling av balarna på fältet. Under 2012 planeras att testa och
demonstrera en ny modell av balblockare från Big Bale som inte finns i Sverige idag.

Självlastande balplockare från Big Bale.

Innan halmbalarna levereras till värmeverket måste halmen lagras på så sätt att återfuktning
av materialet minimeras. Fuktig råvara ökar risken för driftproblem i värmeanläggningen. Det
bästa lagringsalternativet är balar inomhus, men lagring inomhus innebär också höga
kostnader. Vid lagring utomhus krävs vid längre lagring en god täckning, presenning eller
inplastning. Ett alternativ kan vara en inplastare typ danska Pomi Wrap 7 som besökarna fick
möjlighet att titta närmare på. Maskinen plastar in 7 balar åt gången och Bal & Bobcat har
uppmätt kapaciteten till ca 50 balar i timmen vilket motsvarar ca 34 ton per timme.
Plastkostnaden är ca 1,6 öre per kg halm. Priset för den här modellen av maskin är 480 000 kr.

Inplastare Pomi Wrap 7.

Poul Mikkelsen, Pomi Industri och Magnus
Eriksson, Bal & Bobcat.

Halmen som pressas levereras till både externa värmeverk och till de två egna värmeverken i
Trelleborg och Löderup. Även byggnaderna på gården värms upp av halm. Det senast byggda
värmeverket i Löderup visades upp för deltagarna. På plats i värmeverket berättar Magnus att
pannan driftsattes i december 2009 och förser idag ca 85 anslutna kunder (kommunen och
privatpersoner) med värme. Från driftstart har anläggningen som är på 2 MW levererat ca
7000 MWh värme till kunderna. Då utbyggnaden av nätet fortfarande pågår finns ingen exakt
siffra på vad anläggningen levererar per år. För anslutning till nätet får kunden idag betala
46 000 kr (inkl moms), 34 000 kr efter rotavdraget. Bal & Bobcat utför själv allt arbete från
att gräva kulvert till anslutningen till radiatorerna. Kunden betalar idag 85 öre/kWh för
värmen.
Pannan i Löderup har levererats av Osby Parca samt Danish Energy System och är
skräddarsydd för att klara låglast under sommarhalvåret. Det går då att stänga av hälften av
rökkanalerna inne i pannan och på så sätt dra ner effekten. För att klara stofthalterna renas
rökgaserna i en ”Electrostatic ReCyclone”, en multicyklon följt av elektrostatisk recirkulation
från portugisiska Advanced Cyclone System. I december 2011 planerar SP Sveriges Tekniska
forskningsinstitut att kontrollera pannans prestanda under normaldrift och bl.a. mäta
stofthalten och NOx-halten.

Transportband till pannan.

Halmpanna 2 MW i Löderup med ”Electrostatic ReCyclone”.

Bal & Bobcat deltar tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut sedan
sommaren 2011 i ett demonstrations- och utvecklingsprojektet ”Halm till mellanstora
värmeanläggningar (1-5 MW) - från åker till färdig värme” som ska pågå till 2013. Projektet
finansieras av Jordbruksverket genom landsbygdsprogrammet. Projektets mål är att utveckla,
optimera och demonstrera värdekedjan för halm från produktion till slutanvändning. På detta
sätt ska kunskap om halm som energiråvara spridas i landet.
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